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التعاون العريب والدويل للحد من ظاهرة  

 األمم املتحدة ذات الصلة  اتفاقيةالتصحر يف إطار 
  إسالم دسوقي عبد النيب د . 

 مىجز البحث

 البقئقة خطر الؽقارث التل تقاجف البقئة العالؿقة بؾ ويصـػ مـ الؿشؽالتأ مـ

التل تختؾػ  ، "التصحر  "الحديث ضاهرة  العصر يف العالؿ يقاجففا التل،  الؽربى

عآ  بالتقازن واإلخالل،  الـباتقة الحقاة تخريب إلك تؿتد بحقث،  تداطقاهتا ثارها وتتـقَّ

 واإلضرار بالرتكقبة السؽاكقة . ،الحققي

ن إطرضة لؾتصحر ، حقث  كررن الؿـطؼة العربقة تعد ضؿـ الؿـاصؼ األإوحقث 

يف معظؿ الدول العربقة ، وهذه  لزحػ الصحراء مشؽؾة هتدد مـظقمة اإلكتاج الزراط

خطقات  اتخاذ يمـ الضرور مامفا ساكـا ، فؽانأخطار لؿ يؽـ العالؿ لقؼػ األ

األمؿ الؿتحدة  اتػاققةجدية لؽبح جؿاح التصحر حقث لجئت األمؿ الؿتحدة لعؼد 

لؿؽافحة التصحر ، وتبعتفا األكظؿة البقئقة يف كافة دول العالؿ يف محاولة مـفا لققػ 

مؽافحة التصحر  اتػاققة يفوقد مـحت الدول األطضاء  تؾؽ الظاهرة الخطقرة .

قؾ كؿقًا الؿتلثرة مـ تؾؽ الظاهرة .ويتؿ تؼديؿ تؼارير طـ األولقية لؾدول الـامقة واأل

مجال مؽافحة التصحر مـ خالل تقسقر تبادل الؿعؾقمات بقـ كافة  يفالتؼدم الؿحرز 
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الؿؿارسات والدروس الؿستػادة مـ تـػقذ كصقص  أفضؾصالع طؾك الدول لال

 لقاقع .ا أرضطؾك  تػاققةاال

التل تساهؿ يف  الداخؾقة الؼقاكقـ والتشريعات لك ضرورة سـوقد تقصؾـا إ

تساهؿ  لوتػرض طؼقبات صارمة طؾك مرتؽبل األكشطة الت مؽافحف ضاهره التصحر

مع اهؿقة طؼد اتػاققات دولقة اقؾقؿقة طؾك مستقى دول  .اكتشار تؾؽ الظاهرة  يف

بقة لؾبحث طـ حؾقل جادة لؿؽافحة ودول الجامعة العر لمجؾس التعاون الخؾقج

ضاهرة التصحر طؾك الؿستقى العربل ، وسـ كصقص قاكقكقة تتقلك محاسبة كؾ دولة 

 اكتشار تؾؽ الظاهرة الخطقرة. يفتساهؿ بسؾقكفا 

جامعة الدول  ،مؿ الؿتحدة األ ، لالتعاون الدول ،التصحر  الؽؾؿات الؿػتاحقة :

 بركامج االمؿ الؿتحدة لؾبقئة  ،العربقة 
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Abstract :  

One of the most serious disasters facing the global environment and even 
classified as one of the major environmental problems، faced by the world in the 
modern era phenomenon of "desertification"، whose effects vary and its 
consequences vary، extending to the destruction of plant life، disruption of vital 
balance، and damage to the demographics. 

Since the Arab region is among the areas most vulnerable to desertification، 
where desert encroachment is a problem that threatens the agricultural production 
system in most Arab countries، with these dangers the world must take actions to 
stop that ، it was necessary to take serious steps to curb desertification، as the United 
Nations came to conclude the United Nations Convention against Desertification، 
followed by environmental regulations in all countries of the world in an attempt to 
stop this dangerous phenomenon. All countries of the convention of The United 
nations and the States have agreed to provide a framework for the implementation 
of the agreement. 

We have reached that we need to enact laws and internal legislation that 
contribute to combating the phenomenon of desertification and impose severe 
penalties on the perpetrators of activities that contribute to the spread of this 
phenomenon.  the importance of concluding regional international agreements at the 
level of the Gulf Cooperation Council (GCC) and Arab League to seek serious solutions 
to combat the phenomenon of desertification at the Arab level، and enacting legal 
texts to hold accountable each country that contributes its behavior to the spread of 
this dangerous phenomenon. 
 
Keywords :   Desertification ، International Cooperation ، United  Nations ، League of 
Arab States ، United Nations Environment Programme. 
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 المقذمت
 البقئقة أخطر الؽقارث التل تقاجف البقئة العالؿقة بؾ ويصـػ مـ الؿشؽالت مـ 

ن صح الؼقل ضاهرة إو أالحديث مشؽؾة  العصر يف العالؿ يقاجففا الؽربى التل

عآالتل تختؾػ  ،"التصحر "  الحقاة تخريب إلك تؿتد بحقث تداطقاهتا ثارها وتتـقَّ

 واإلضرار بالرتكقبة السؽاكقة . الحققي بالتقازن الـباتقة واإلخالل

ن إُطرضة لؾتصحر ، حقث  كررن الؿـطؼة العربقة ُتعد ضؿـ الؿـاصؼ األإوحقُث 

يف معظؿ الدول العربقة ، وهذه  الزراطلالصحراء مشؽؾة هتدد مـظقمة اإلكتاج  زحػ

خطقات  اتخاذ الضروريمامفا ساكـا ، فؽان مـ أخطار لؿ يؽـ العالؿ لقؼػ األ

األمؿ الؿتحدة  اتػاققةجدية لؽبح جؿاح التصحر، حقث لجلت األمؿ الؿتحدة لعؼد 

لؿؽافحة التصحر ، وتبعتفا األكظؿة البقئقة يف كافة دول العالؿ يف محاولة مـفا لققػ 

 تؾؽ الظاهرة الخطقرة .

% مـ  11الؿـاصؼ طرضة لؾتصحر ، حقث ُتعد  أكررُيعترب طالؿـا العربل مـ 

ُطرضة لؾتصحر مـ غقرها،  كررمساحتف مـ األماكـ الجافة والشديدة الجػاف واأل

وهذا ما حدا بالؿـظؿات الدولقة واإلقؾقؿقة إلك البحث طـ حؾقل لتؾؽ الظاهرة مـ 

خالل وضع ققاطد قاكقكقة لؾحد مـ مخاصر تؾؽ الظاهرة ، أو طؾك األقؾ اإلقالل مـ 

 اآلثار الضارة الـاجؿة طـ األضرار البقئة طامة والتصحر طؾك وجف الخصقص .

لتقفقر الحؿاية الؽافقة مـ ضاهرة التصحر يجب اإلجابة  أكفهذا البحث  يفرأيـا 

 طؾك بعض التساؤالت :

الؽػقؾة لؾحد مـ  اإلجراءاتن تتخذ مـ أهؾ استطاطت جامعة الدول العربقة  .8
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 دولـا العربقة ؟ يفتؾؽ الظاهرة الخطقرة 

م أدولـا العربقة كػقؾة لؾحد مـ تؾؽ الظاهرة الخطقرة  يفهؾ التشريعات البقئقة  .1

 ا تحتاج لؾتعديؾ بػرض ضقابط صارمة لؾحد مـ تؾؽ الظاهرة  ؟أهن

 يفكجحت  8115برمت طام أ والتلمؿ الؿتحدة لؿؽافحة التصحر األ اتػاققةهؾ  .5

 الحد مـ هذه الظاهرة ؟

يقاجففا القصـ العربل مـ ازدياد  التلالتحديات  يفاسة تؽؿـ أهؿقة تؾؽ الدر

 أراضل تعرضت لؾتصحر أو اصبحت طرضة لؾتصحر  . فؿعظؿ التلالؿساحات 

 الرطل أهؿفا طديدة، طقامؾ بػعؾ بالتصحر مفددة أو تعترب متصحرة العربقة الدول

 الطبقعل بالتقازن اإلخالل طؾك تعؿالن والؾتان وزيادة وازالة اشجار الغابات الجائر

  .الطبقعقة الـباتات وتؽاثر لـؿق

 استخدامات قدرة  يفأن التصحر يـتج طـف تراجع  يفوتؽؿـ االهؿقة األخرى 

 يتزايد وبالتالل العربقة، الدول يف الغذائقة الػجقة وتتسع الزراطقة لؾتـؿقة األراضل

يمثر طؾك مقزاكقات الدول  الغذائقة ، وهق ما احتقاجاهتا لسد االستقراد طؾك اطتؿادها

تؾؽ الؿقزاكقات مرؾ الصحة والتعؾقؿ  يفاخرى  كقاحل يفالعربقة ويمثر طؾك االكػاق 

 . االجتؿاطقةوالرطاية 

 تطرقـا من خالل هذه الدراسة إلى اآلتي :

األمؿ الؿتحدة ومدى اهتؿامفا بحؿاية البقئة والحد مـ ضاهرة التصحر وحجؿ  .8

 الؿـظؿة الدولقة . يفتؿ فرضفا طؾك الدول األطضاء  التل االلتزامات
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الؽػقؾة بالحد مـ  اإلجراءات اتخاذتػعقؾ دور جامعة الدول العربقة مـ خالل  .1

 ضاهرة التصحر مـ خالل ققاطد طامة تطبؼ طؾك كافة الدول العربقة بال تؿققز .

 مـ ضاهرة التصحر .االكظؿة الداخؾقة لؾدول العربقة ومدى كػايتفا لؾحد  .5

حقث تؿ وصػ  لالتحؾقؾ لالقصػ جمـا إتباع الؿـف اقتضكمقضقع هذه الدراسة 

الدولقة  االتػاققاتوخطقرهتا واسباهبا، ثؿ تطرقـا بالتحؾقؾ لـصقص  ضاهرة التصحر

والجفقد العربقة واألكظؿة يف بعض الدول العربقة ذات الصؾة بالبقئة والحػاظ طؾقفا 

 مـ الؿشؽالت البقئقة ومـفا التصحر .

 العراق يف البقئل والتؾقث اإلكساين الدولل الؼاكقن  "أ. هـدريـ اشرف طزت كعؿان :  -

 . 1188 طام – الؼاكقن قسؿ – بالدكؿارك العربقة كاديؿقةاأل – ماجستقر رسالة  "

 –رسالة ماجستقر  – "الحؿاية الدولقة لؾبقئة مـ ضاهرة التصحر ":  التؿقؿلأ. كريؿ  -

 . 1111 –جامعة بغداد 

  .المبحث األول : ماهية التصحر وجهود الدول العربية لمكافحته 
 ماهقة التصحر ومسبباتف . الؿطؾب األول :

 جفقد الدول العربقة لؿؽافحة ضاهرة التصحر.  : الثاينالؿطؾب 

  األمم المتحدة ودورها لمكافحة التصحر.  الثانيالمبحث : 
 األمؿ الؿتحدة لؿؽافحة التصحر  .  اتػاققة  الؿطؾب األول :

 ؽافحة التصحر.األمؿ الؿتحدة لؿ تػاققةالربوتقكقالت الؿؽؿؾة ال : الثاينالؿطؾب 

 الخاتمة 
  النتائج والتوصيات 
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 المبحث األول

 ماهيت التصحر وجهىد الذول العربيت لمكافحته 

 ُيَعّد التصحر والجػاف مـ أخطر الؿشؽالت التل تقاجف العالؿ بصػة طامة،

والعالؿ العربل بصػة خاصة؛ ولذلؽ خصصت األمؿ الؿتحدة الققم العالؿل ضد 

هذا الؿبحث  يفيف السابع طشر مـ يقكقق مـ كؾ طام ، وسـتـاول التصحر والجػاف 

ماهقة التصحر ودور األمؿ الؿتحدة لؾحؿاية مـ تؾؽ الظاهرة الخطقرة . وذلؽ وفؼا 

 لؿا يؾل :

 تعريػ التصحر.   الؿطؾب األول :

 الحؿاية مـ ضاهرة التصحر . يفدور األمؿ الؿتحدة  : الثاينالؿطؾب 

 

،  الؿقالديضفر مصطؾح التصحر يف كتابات الؿملػقـ مـذ الؼرن التاسع طشر 

مفجقر ، وكاكت  يأ ( deserted ) باإلكجؾقزية   ( desert ) لؾػظة    األصؾلوالؿعـك 

بقـ القكاالت  "تصحر"اول مـ استخدم لػظة  هل(   FAO)   مـظؿة التغذية والزراطة

 .(8) م8191الدولقة  سـة 

                                                        

(1) Desertification is common term used for (a)  land degradation in dryland areas and/or (b) the 
irreversible change of the land to such a state it can no longer be recovered for its original use. 
Desertification and land degradation are very serious challenges. They lead to hunger and poverty, 
drive unemployment, forced migration and conflict, while increasing the risk of extreme weather 
related to climate change. 
 http://www.fao.org/in-action/action-against-desertification/overview/desertification-and-land-
degradation/es/ 22-1-2020.  

http://www.fao.org/in-action/action-against-desertification/overview/desertification-and-land-degradation/es/
http://www.fao.org/in-action/action-against-desertification/overview/desertification-and-land-degradation/es/
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 لؾتصحر : الؾغويالتعريف 

 : بلكفالجامع التصحر  الؿعاينطرف معجؿ 

رَ  (فعؾ :  َر (  ، تصحَّ ر ، تصحَّ ًرا يتصحَّ ر ، ففق تصحُّ  ُمتصحِّ

ر ل إلك صحراء . تصحَّ  (8)الَؿؽاُن : تحقَّ

ل إلك صحراء . القسقط : تصّحرتعريػ قامقس الؿعجؿ  يفو  (1)الؿؽان تحقَّ

رَ  َر ، تصحَّ ًرا ، ففق تصحَّ ر ، تصحُّ ر يتصحَّ ر ، ُمتصحِّ ل إلك  تصحَّ الَؿؽاُن تحقَّ

 صحراء .

 الؿسـتؿر والـبات الرتبة مقارد تدهقر طؿؾقة يتضؿـ نأ وتعريػ التصحر البد

 وطـؾك مـاخقـة، حـدود لـف لقس والذي جدا، الشديد مـ الخػقػ إلك بـالتغقر

طؿؾقة سؾب ققة وخصقبة الـظام  ":  بلكفالتصحر  تعريـػ يؿؽــ األسـاس هـذا

 . (5)" الؿستغؾة األراضل تلثقر اإلكسان يف  البقئل الذي يحدثف

تدهقر  " بلكفكؿا أقر ممتؿر األمؿ الؿتحدة الؿعـل بالبقئة والتـؿقة ، التصحر 

األراضل يف الؿـاصؼ الؼاحؾة وشبف الؼاحؾة والجافة شبف الرصبة الـاجؿة طـ طقامؾ 

                                                        

 :الجامع الؿعاينمراجعة معجؿ  (8)

  https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D8%B1 

 م . 88:11، الساطة 1111/ 83/8تاريخ الدخقل   

 :  مراجعة الؿعجؿ القسقط (1)

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D8%B1 /  

 م . 88:53، الساطة 83/8/1111تاريخ الدخقل

،  85ص  -هـ  8558صبعة  –دار دجؾة  – "التصحر ) تدهقر الـظام البقئل (  "جدوع طبداهلل :  حسقيند.   (5)

 ماجستقر رسالة – ": الحؿاية الدولقة لؾبقئة مـ ضاهرة التصحر  التؿقؿل. كريؿ  (5)ولؾؿزيد مـ التعريػات 

 . 1 ص – 1111 – بغداد جامعة –

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D8%B1/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D8%B1/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D8%B1%20/
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. وهذا التعريػ بسقط ، "مختؾػة ، بؿا يف ذلؽ التغقرات الؿـاخقة واألكشطة البشرية

 -ال يعرب بقضقح طـ التػاطؾ الؿستؿر بقـ العقامؾ الؿـاخقة واألكشطة البشرية  كفأل

 (8)ذا األخقر حاسًؿا يف إصالق طؿؾقات التصحر.وغالبا ما يؽقن ه

لؾتدهقر يف الؿـاصؼ الؼاحؾة وشبف  رضتعرض األ " بلكفوُيؿؽـ تعريػ التصحر 

الؼاحؾة والجافة شبف الرصبة، مؿا يمدي إلك فؼدان الحقاة الـباتقة والتـقع الحققي هبا، 

اإلكتاج الزراطل طؾك  رضويمدي ذلؽ إلك فؼدان الرتبة الػقققة ثؿ فؼدان قدرة األ

. ويمثر التصحر تلثقًرا مػجًعا طؾك الحالة "ودطؿ الحقاة الحققاكقة والبشرية 

 .لؾبالد، خاصة اإلكتاج الزراطل االقتصادية

 يف وزيادة الحققاين واإلكتاج الـبايت اإلكتاج يف فالتصحر يسبب اكخػاضًا

(  الـذي اكعؼـد  UNCED)   ـة، وقد ُطرف التصحر يف ممتؿر البقئـة والتـؿق البقئـة تـدهقر

 وشبف الجافة الؿـاصؼ يف تدهقر األراضل  " أكفطؾك  8111 طام "ريـدوجاكقرو"يف 

 التغقرات ضؿـفا مـ مختؾػة طقامؾ مـ الـاتج الرصبة شبف والجافة الجافة

 (1). " اإلكسان وفعالقة الؿـاخقة

 1111-1181وامعاكًا يف اهتؿام دول العالؿ بالتصحر فؼد تؼـــرر إطـــالن الػتـــرة 

طؼـــدا لألمـــؿ الؿتحـــدة لؾـــصحارى ومؽافحة التصحر، بـاء طؾك تقصـقة مجؾـس 

                                                        

(1) Chapter 12 of Agenda 21, as approved by the United Nations Conference on Environment and 
Development (UNCED), defines desertification as "land degradation in arid, semi-arid and dry 
subhumid areas resulting from various factors, including climatic variations and human activities". 
This definition is simplistic, as it does not express clearly the constant interaction between climatic 
factors and human activities - the latter often being decisive in triggering desertification processes. 
http://www.fao.org/3/v0265e/V0265E01.htm 22-3-2020 

 . 85 ص - سابؼ مرجع – دجؾة دار – "(  البقئل الـظام تدهقر)  التصحر "جدوع طبداهلل :  حسقيند.   (1)

http://www.fao.org/3/v0265e/V0265E01.htm
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 (8)إدارة بركـامج األمـؿ الؿتحـدة لؾبقئـة يف أثــاء دورتـف الرابعة والعشرون .

. ويحدث ذلؽ (1)لشجر والغطاء الـبايت الذي يربط الرتبةويحدث طـدما يتؿ إزالة ا

 رضأو لتطفقر األ (5)طـدما يتؿ تجريد األشجار والشجقرات مـ الحطب واألخشاب

لؾزراطة الؿؽرػة حقث تستـزف العـاصر الغذائقة يف الرتبة ، وتمدي تعرية الرياح 

ها مزيجًا مـ العؼؿ والؿاء إلك تػاقؿ الضرر حقث ُتحؿؾ الرتبة السطحقة ويرتك وراء

والرمؾ. هذا هق مزيج مـ هذه العقامؾ التل تحقل األراضل الؿتدهقرة إلك 

 (5).الصحراء

(  8111ممتؿر التصحر) كقروبل  يفوقد ُطددت حاالت التصحر ودرجة خطقرتف 

 (3): وهل التصحر لحاالت فئات أو درجات أربع طؾك

 : ومـ جؿؾة الؿمشرات الؿحددة لف   Sight Desertification: تصحر خػقػ -

                                                        

الؿرفـؼ (  A / 52/25) 13رقـؿ  القثـائؼ الرسؿقـة لؾجؿعقـة العامـة، الـدورة الراكقـة والـستقن، الؿؾحـؼ (8)

وقـــرار الؿجؾس  98/813؛ أيـــضا قـــرار الجؿعقـــة العامـــة لألمؿ الؿتحدة  15/85األول، الؿؼـــرر 

 . 91/8111 واالجتؿاطلاالقتـــصادي 

مشاكؾ الجػاف وكدرة الؿقاه العذبة  يف دول الؼرن األفريؼل األسباب ،  "دكتقر محؿد جؿال مظؾقم :  (1)

 8551، بحث بؽؾقة العؾقم االسرتاتقجقة جامعة كايػ العربقة لؾعؾقم األمـقة الرياض  "التداطقات، الحؾقل 

 . 81 ص –م 1188هـ / 

(3) SAND DUNES: CONSERVATION, TYPES AND DESERTIFICATION, conservation, types, 
and desertification , earth sciences in the 51st century “ causes , impacts , Extent, and Control of 
Desertification ,of desertification “  . editor, Jessica A. Murphy – NOVA since publishers – Inc – New 
York . 2011 - Chapter  6 p 134 – 136 . 

 صباحًا . 81:51الساطة  13/5/1111تاريخ الدخقل   لؿؽافحة التصحر . العالؿلتؼرير الققم   (5)

 https://www.un.org/ar/events/desertificationday/desertification.shtml 

 – اآلدابكؾقة  - قسؿ الجغرافقا "العربقة  األراضلتصحر  "بعـقان  بقئلحسقـ شعبان : بحث  أسامة د. (3)

  مصر – الؿـقا جامعة

http://www.geosp.net/wp-content/uploads/2016/01/2OUSSAMA.pdf  

https://www.un.org/ar/events/desertificationday/desertification.shtml
https://www.un.org/ar/events/desertificationday/desertification.shtml
http://www.geosp.net/wp-content/uploads/2016/01/2OUSSAMA.pdf
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 . حدوث تؾػ صػقػ ومقضعل لؿؽقكات الغطاء الـبايت . أ

وهذا التؾػ الحاصؾ ال يمثر طؾك الؼدرة البققلقجقة . تؾػ صػقػ يف الرتبة . ب

 . الصحراوية لؾبقئة ، وتعد هذه الؿرحؾة شائعة يف الؿـاصؼ

 : وفقف يحدث  Moderate Desertification تصحر معتدل -

 . بدرجة متقسطة لؾغطاء الـبايتتؾػ  . أ

 . (8)تؽقيـ كربان رمؾقة صغقرة . ب

حقة ارديئة وطرة بػعؾ تعرية الرتبة واجراففا ، تعرية مائقة وري رضتؽقن األ . ت

  (1)الـتقءات.  فتتؽـقن األخاديـد وبعـض

تتعرض الرتبة الزراطقة لتؿؾح واضـح مـؿا يخػـض إكتاجقتفـا وبالتـالل تؼؾقـؾ  . ث

ويؿرؾ هذا التصحر الؿرحؾة الحرجة  % )31-81بـسب ترتاوح بقـ )طائـد اإلكتاج 

 (5). التل يجب أن يبدأ فقفا تطبقؼ أسالقب مؽافحة التصحر

 : وتتؿرؾ أهؿ ممشراتف باآليت: Severe Desertification:تصحر شديد -

اكتشار الحشائش والشجقرات غقر الؿرغقبة طؾك حساب األكقاع الؿرغقبة  . أ

                                                        

 – لؾـشر القازوري دار -" مؽافحتف – مخاصرة – أسبابف – مػفقمف:  التصحر ". د. صربي فارس الفقتك :  (8)

 . 58 ص – 1181 صبعة – األردن – طؿان

 تقكس – لقبقا)  العربل الؿغرب دول يف التصحر ضاهرة لؿعالجة البقئل التخطقط ". محؿقد طؾك جحقدر :  (1)

 ص – 151-181 – 1189 ديسؿرب – 11 العدد – الزيتقكة جامعة بؿجؾة بحث –(  الؿغرب – الجزائر -

115 . 

واالستجابة ) دراسة  التحديالتصحر  ":  الشؿري. د. كقزاد طبدالرحؿـ الفقتك و أ . حسقب طبداهلل  (5)

 – 1111 صبعة – األردن –دار زهران لؾطبع والتقزيع  " الخؾقجلالعربل  التعاونتطبقؼقة ( يف دول مجؾس 

 .  85 ص
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 . لؾحققاكـات

 رضحقة ( مؿا يـمدي إلك زيـادة تعريـة األاكشاط التعرية ) الؿائقة والري زيادة . ب

 . غطائفا الـبايت وتؽقيـ األخاديد الؽبقرة مــ

 . فؼدان الرتبة لطبؼتفا السطحقة الخصبة . ت

% (  31ارتػاع مؾقحة الرتبة لدرجة تـخػض فقفا إكتاجقتفا بـسبة تتجاوز ) . ث

 (8)التؼؾقدية.معفا زراطتفا باألسالقب  ويصـعب

 : ويتسؿ بالخصائص اآلتقة  Desertification Very Severeتصحر شديد جدا   -

 تزداد درجة تدهقر الـباتات الطبقعقة بحقث تصبح البقئة خالقة مـفا إلك حد كبقر . . أ

 . تؽقيـ كربان رمؾقة طادية وكشطة . ب

ر تتعرض الرتبة إلك االكجراف الشـديد بحقـث تـزول معظـؿ آفاقفـا ويظفـ . ت

 . األصؾل ، وتؽقيـ العديد مـ األخاديد الصـخر

تتعرض الرتبة لؾتؿؾح الشديد والذي يعؿؾ طؾك تدمقر قدراهتا اإلكتاجقـة  . ث

وتعد الدرجة األخقرة اخطر حاالت التصحر .(1) إلك تربة طؼقؿة إكتاجقا وتحقلفـا

الحؼقؼقة ويصعب  حقث تتحـقل فقفـا الؿـطؼـة إلك كؿـط مــ الصـحارى

 (5)استصالحفا واسـتعادة قـدراهتا البققلقجقـة وتؽـقن غـقر اقتصـادية بـالؿرة .

                                                        

التحدي واالستجابة ) دراسة التصحر  ":  الشؿريد. كقزاد طبدالرحؿـ الفقتك و أ . حسقب طبداهلل  (8)

  . 85  ص –  سابؼ مرجع " الخؾقجلالعربل  التعاونيف دول مجؾس   (تطبقؼقة

 . 53 ص  سابؼ مرجع  -" مؽافحتف – مخاصرة – أسبابف – مػفقمف:  التصحر "د. صربي فارس الفقتك :  (1)

التحدي واالستجابة ) دراسة التصحر  ":  الشؿريد. كقزاد طبدالرحؿـ الفقتك و أ . حسقب طبداهلل  (5)

 . 83  ص –  سابؼ مرجع " الخؾقجلالعربل  التعاون( يف دول مجؾس تطبقؼقة
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العربل لؾحد  الدولللك هذه الحالة يؽقن هـاك وجقب لؾتحرك إوطـد القصقل 

 . رضباألن تؼضك طؾك األخضر والقابس أمـ امتداد تؾؽ الظاهرة قبؾ 

 : التاليوهو ما سـتـاوله بالؿطؾب 

العديد مـ دول العالؿ ، ومـفا البؾدان العربقة  يفتحتؾ قضقة التصحر اهؿقة خاصة 

كظرًا لؿا  االهتؿام، وقد تزايد هذا (8)طؾك كافة األصعدة القصـقة والؿحؾقة والدولقة 

مختؾػ قطاطات الدولة البقئقة  يفُتؿرؾف ضاهرة التصحر مـ تداطقات خطقرة 

والزراطقة طؾك وجف الخصقص ، لؿا ُيشًؽؾ التصحر مـ  واالجتؿاطقة االقتصاديةو

تمثر بشؽؾ  التلتـاقص الؿساحات الؿـزرطة والصالحة لؾزراطة ،  يفخطقرة تتؿرؾ 

 (1)مـ الخطقرة . بشلءوتشقهبا  واالجتؿاطقة االقتصاديةغقر مباشر طؾك الظروف 

فبالـسبة لؾخطقرة البقئقة لؾتصحر ، تتؿرؾ يف تدهقر الحقاة الـباتقة والحققاكقة 

، واكؼراض البعض اآلخر، ويف تدهقر الرتبة والؿراطل  لالكؼراضبتعرض بعضفا 

                                                        

%مـ مساحتف فقؿا تتجاوز  91تشغؾ الؿـاصؼ الجافة مساحة كبقرة مـ أراضل القصـ العربل ، فتؼارب مـ   (8)

الؿساحات الؿتصحرة حقالل  إجؿاللمساحة الصحاري ثؾرل الؿساحة الؽؾقة لؾقصـ العربل، حقث بؾغ 

 إجؿالل%مـ  11.9ؾ %مـ مساحة القصـ العربل ويرتؽز معظؿفا يف إقؾقؿ شبف الجزيرة العربقة إذ تؿر 91.5

% يف حقض الـقؾ  55.3% يف الؿغرب العربل و  11.1الؿساحة ، بقـؿا تؼؾ كقطًا ما لتصؾ الل حقالل 

محؿقد طؾك      %مـ مساحة اإلقؾقؿ . 93.9، وتبؾغ أدكاه ىف الؿشرق العربل حقث تؿرؾ اإلفريؼلوالؼرن 

 – الجزائر - تقكس – لقبقا)  العربل لؿغربا دول يف التصحر ضاهرة لؿعالجة البقئل التخطقط "جحقدر : 

 . 113 ص –مرجع سابؼ  –(  الؿغرب

 مستقىطؾك  الزراطلمشؽؾة التصحر مػفقمفا واسباهبا وتداطقاهتا طؾك الؼطاع  "د. ثائر محؿقد رشقد  :     (1)

 . 1189 – 15 العدد – واسط جامعة –مجؾة الؽقت لؾعؾقم االقتصادية واإلدارية  – "البؾدان العربقة  
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وتؼؾص مساحة األراضل الزراطقة وكؼص يف الرروة الؿائقة وتدهقر كقطقتفا وارتػاع 

 .(8)كسبة الؿؾقحة فقفا

الؿباشرة لؾتصحر فتتؿرؾ بؿا حددتف األمؿ الؿتحدة يف  االقتصاديةوطـ الـتائج 

وتصحرها يف قدرة  رضيمثر تدهقر األ "مسحفا لحالة البقئة يف العالؿ حقث ورد: 

البؾدان طؾك إكتاج األغذية، ويـطقي بالتالل طؾك تخػقض اإلمؽاكقات اإلقؾقؿقة 

يف إحداث العجز الغذائل يف  أيضًاؿا يتسببان أهنوالعالؿقة إلكتاج األغذية، كؿا 

الؿـاصؼ الُؿفددة، مع ما لذلؽ مـ أثار طؾك االحتقاصات الغذائقة وتجارة األغذية يف 

 (1)العالؿ.

لؾتصحر فتتؿرؾ يف تزايد هجرة سؽان الريػ والرطاة  االجتؿاطقةأما طـ الـتائج 

ة ما ، ويـتج طـ هذه الفجرة ضغقط متزايدأفضؾكحق الؿدن صؾبًا لؾعؿؾ ولحقاة 

يف الؿدن مرؾ: اكخػاض الؿستقى الؿعقشل،  االجتؿاطقةيسبب الؽرقر مـ الؿشاكؾ 

لك الؿساهؿة يف استؿرار إضافة باإلالبطالة، قؾة الخدمات الصحقة والتعؾقؿقة... إلخ، 

 (5)التصحر.

وقد ُأجريت العديد مـ الدراسـات طؾـك صـحاري الـقصـ العربـل بجاكبقـف 

االسـققي واالفريؼـل، دلـت األبحـاث طؾك تعاقب فرتات مطقرة تؾقفا فرتات جافة ، 

                                                        

مشاكؾ الجػاف وكدرة الؿقاه العذبة يف دول الؼرن األفريؼل األسباب ،  "د. محؿد جؿال مظؾقم : بحث   (8)

 . 85 ص –سابؼ   مرجع– "التداطقات، الحؾقل 

 . 81 ص –الؿرجع السابؼ    (1)

 . 85 ص –. الؿرجع السابؼ   (5)
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وقد امؽـ االسـتدالل طؾـك ذلـؽ طـدة ضـقاهر ابرزها وجقد األودية الجافة ، وقد 

 لقصـ العربل كذكر مـفا : ا يفتـقطت الـتائج الؿرتتبة طؾك التصحر 

الؿجتؿعات العربقة تلثرا كبقرا بالتصحر والجػاف فالؿؿؾؽة العربقة السعقدية  تتلثر -

تصـَّػ ضؿـ األقالقؿ الجافة الؿتلثرة بشدة مـ ازدياد آثار التصحر طؾك جؿقع 

مـاصؼفا باسترـاء الؿـطؼة الجـقبقة الغربقة التل تؼع ضؿـ الؿـطؼة شبف الجافة 

دد مقاسؿ األمطار هبا وتعرضفا لؽؿقات طالقة مـ األمطار، وتظفر آثار بسبب تع

التصحر يف معظؿ أرجاء الؿؿؾؽة ، ويؿؽـ رصدها مـ خالل تحقل العديد مـ 

الؿـاصؼ الزراطقة واألودية الغـقة بالؿقاه إلك أراضل قاحؾة بسبب قؾة األمطار، 

ذيـ يشتغؾقن بالزراطة الجائر لؿصادر الؿقاه وهجرة الؽرقر مـ ال واالستـزاف

ألطؿالفؿ ومـاصؼفؿ السؽـقة باتجاه الؿدن مؿا أدى إلك تدهقر األراضل الؿـتجة 

 (8)وتضاطػ آثار التصحر يف هذه الؿـاصؼ. 

 التلومـ الؿظاهر البقئقة الطبقعقة لؾتصحر فـل وصـــا العربـل اكحسار الغابـات  -

طؾـك البقئـة . فبالـسـبة  أصـبحت أراضـل جـرداء ، وما لذلؽ مـ آثـار سـؾبقة

 يفمعظـؿ اقطـار الـقصـ العربـل  يفلؾحطـب تقاجف دولـا استـزافًا خطقرًا لؾققـقد 

دول مرؾ تقكس والسقدان واألردن ، فاكحسـار الغابـات ومـا يــتج طــف مباشرة مـ 

لك اقتالع هـذه األشـجار السـتعؿالفا كققـقد إتصحر سريع وشديد ، يعقد سببف 

                                                        

 :  تؼرير هقئة الؿساحة الجققلقجقة السعقدية  (8)

https://sgs.org.sa/Arabic/GeologicalRisk/Pages/Desertification.aspx   

 .صباحا  8:51الساطة   81/8/1111تاريخ الدخقل 

https://sgs.org.sa/Arabic/GeologicalRisk/Pages/Desertification.aspx
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الحرائؼ التل تؾتفؿ هذه الغابات ، إما ألسباب صبقعقة كارتػـاع  ، أو(8)وفـل البــاء 

 رضفتجريـد األ  (1)و ألسـباب بشـرية كالؼطع الجائر لألشجار بالغابات .أالحـرارة 

لـك ضرب البقئة مــ طـدة زوايـا وذلـؽ بالتـلثقر طؾـك كظـام إمــ اشـجارها يؼـقد 

لرتابـل والؿـائل ، وبالـتقجـة كؿقـات وكقطقات الحققان الغطـاء الـبـايت وا

 (5). رضالؿتقاجدة يف هذه األ

 يفلذلؽ لؿ تؽـ الدول العربقة لتؼػ طاجزة أمام هذه الظاهرة الخطقرة، بؾ بدأت  -

وضع اسرتاتقجقات وخطط لؾسقطرة طؾك تؾؽ الظقاهر البقئقة الخطقرة ، وذلؽ مـ 

اهتؿت اهتؿامًا كبقرًا بالبقئة العربقة والحػاظ  والتلخالل جامعة الدول العربقة 

 طؾقفا .

 مجال مؽافحة التصحر: يفدور جامعة الدول العربقة 

مجؾس الجامعة العربقة طؾك  لـكإضافة إتشؿؾ مـظقمة جامعة الدول العربقة 

مستقى الؼؿة طددًا مـ الؿجالس القزارية وطدد مـ الؿـظؿات الدولقة الؿتخصصة 

العربقة الـقطقة  االتحاداتطربقة ، إلك جاكب طدد كبقر مـ وممسسات تؿقيؾ 

                                                        

 – التصحر لؿؽافحة القصـقة االسرتاتقجقة "راجع يف أسباب التصحر يف دولة االمارات العربقة الؿتحدة   (8)  

 . 1185 – االمارات بدولة البقئة وزارة

أسالقب التدابقر الؿقداكقة  ":  الشفريهلل ا الؿحؿقد و د. طؾك بـ طبد شامة  طبد بقأالػريؼ د. طباس   (1)

 -هـ 8551الطبعة األولك  –الرياض  –جامعة كايػ العربقة لؾعؾقم األمـقة  – "لؿقاجفة حرائؼ الغابات 

 . 81ص  – 1188

اثر ضاهرة التصحر طؾك تـاقص الؿساحات الزراطقة  "د. صالح داود سؾؿان و د. حسـ طؾل كجؿ :  (5)

 . 8591 ص –م  1181 –هـ  8555(  لسـة  115العدد )  -األستاذ مجؾة – " الزراطلوتدهقر اإلكتاج 
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 والؿفـقة .

وهتتؿ الجامعة العربقة بؿجال البقئة مـ خالل تشؽقؾ األماكة الػـقة لؿجؾس القزراء 

 اسرتاتقجقة، والذى اوكؾت القف مفؿة وضع  (8)العرب الؿسئقلقـ طـ شئقن البقئة 

طربقة إلدارة البقئة وحؿايتفا وذلؽ بعد تشخقص وتحديد الؿشؽالت البقئقة الرئقسقة 

يف القصـ العربل وأولقيات العؿؾ الالزم لؿقاجفتفا تؽقن إصارا لالسرتاتقجقات 

الؼطرية يف هذا الؿجال وأساسا لخطط وبرامج ومشروطات العؿؾ العربل الؿشرتك 

تـسقؼ مع الؿـظؿات العربقة الؿتخصصة يف شمون البقئة ، وذلؽ بالتعاون وال

 (1)العربقة الـقطقة ذات العالقة . االتحاداتو

مجؾس القزراء العرب لشئقن البقئة مدى اهتؿام الدول العربقة  إكشاءويعؽس 

وقت مبؽر ، وتؼدير خطقرة األضرار البقئة  ، مؿا جعؾفا تـشئ هذا الؿجؾس  يفبالبقئة 

العؿؾ طؾك دطؿ وتؼقية  األساسلذى كان تركقزه طؾك مستقى القزراء العرب ، وال

ثالث قضايا تؿ اططائفا األولقية  يفمجاالت التعاون الؿشرتكة بقـ الدول العربقة 

 : هلو

 مؽافحة التصحر . -

 . الصـاطلمؽافحة التؾقث  -

                                                        

 5151أكشئ مجؾس القزراء العرب الؿسئقلقـ طـ شئقن البقئة،  بؿقجب قرار مجؾس الجامعة العربقة رقؿ  (8)

 م 11/1/8111بتاريخ 

 صباحا 5:13الساطة   5/1/1111مققع جامعة الدول العربقة: تاريخ زيارة الؿققع  (1)

 http://www.lasportal.org/ar/councils/ministerialcouncil/Pages/MCouncilAbout.aspx?RID=5  

http://www.lasportal.org/ar/councils/ministerialcouncil/Pages/MCouncilAbout.aspx?RID=5
http://www.lasportal.org/ar/councils/ministerialcouncil/Pages/MCouncilAbout.aspx?RID=5
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 (8)كشر القطك البقئل . -

وقد ُاوكؾ لؿجؾس القزراء العرب الؿسئقلقـ طـ شئقن البقئة العؿؾ طؾك جؿع 

الؿعؾقمات الخاصة بالقضع البقئل يف القصـ العربل، واألكشطة البقئقة الؿختؾػة مـ 

قبؾ الجفات الؿختصة يف الجامعة ، والؿـظؿات العربقة الؿتخصصة ذات العالقة ، 

مـفا وإطداد دلقؾ بالخربات العربقة الؿتقفرة يف مجال  لالستػادةوتقسقر سبؾ تبادلفا 

شمون البقئة ، باإلضافة إلك تـسقؼ الؿقاقػ العربقة يف الؿحافؾ الدولقة الؿفتؿة 

 .(1) بؼضايا البقئة ، وتسؾقط األضقاء طؾك الؿؿارسات الخطقرة التل هتدد البقئة العربقة

بقضع  االهتؿامن البقئة بمجؾس القزراء العرب الؿسئقل طـ شئق أيضًاويؼقم 

إلك  االكضؿامالتشريعات واألكظؿة ، والؿصطؾحات الؿتعؾؼة بالبقئة ، والعؿؾ طؾك 

العؿؾ طؾك  يفلف دور هام  أيضًاالؿقاثقؼ اإلقؾقؿقة والدولقة التل تعالج قضايا البقئة ، 

كشر القطل البقئل ، وحث وسائؾ اإلطالم العربقة وممسسات التعؾقؿ الؿختؾػة 

اكز البحقث طؾك تؽرقػ جفقدها الرامقة إلك حؿاية وصقن البقئة ، مـ خالل ومر

 (5)التـؿقة . أهدافبرامجفا والرتكقز طؾك االرتباط القثقؼ بقـ الرتبقة البقئقة و

يتقلك الؿجؾس مفؿة تـسقؼ جفقد الدول العربقة كحق تحؼقؼ التـؿقة  أيضًا

                                                        

قدة لؾبقئة ، وضؿان امـفا وحؿايتفا يف اإلدارة الرش "د. محؿد طبدالستار طبدالقهاب : ورقة بحرقة بعـقان   (8)

 – "دور مـظؿات وبرامج األمؿ الؿتحدة والؿـظؿات اإلقؾقؿقة والحؽقمات العربقة إصار العالؿ العربل ، يف 

 – األمـقة لؾعؾقم كايػ جامعة – واحد وطالؿ واحدة ارض شعار تحت البقئة وحؿاية مـأ " ممتؿر إلك مؼدم

 . 85 ص – 1181 –قدية السع العربقة الؿؿؾؽة – الرياض

 مققع جامعة الدول العربقة: الؿرجع السابؼ .   (1)

 صباحا 5:13الساطة  1111/ 1/ 5مققع جامعة الدول العربقة: تاريخ زيارة الؿققع   (5)

 http://www.lasportal.org/ar/councils/ministerialcouncil/Pages/MCouncilAbout.aspx?RID=5 

http://www.lasportal.org/ar/councils/ministerialcouncil/Pages/MCouncilAbout.aspx?RID=5
http://www.lasportal.org/ar/councils/ministerialcouncil/Pages/MCouncilAbout.aspx?RID=5
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الؿستدامة يف الؿـطؼة العربقة ، وإطداد تؼارير دورية ترفع إلك مجؾس الجامعة تتضؿـ 

بقاكا بحالة البقئة، والتؼدم الؿحرز يف تحؼقؼ التـؿقة الؿستدامة يف الؿجاالت 

 . واالجتؿاطقة االقتصادية

الؿفام السابؼة قد تؿ مـ خالل مجؾس القزراء العرب الؿسئقلقـ لـك إوباإلضافة 

مجؿقطة مـ الؾجان ، مفؿتفا الؿتابعة الؿستؿرة لؾؿشؽالت  إكشاءقن البقئة طـ شئ

البقئقة ، وتـسقؼ الؿقاقػ العربقة يف الؿحافؾ الدولقة الؿفتؿة بؼضايا البقئة، وتسؾقط 

 :  هلاألضقاء طؾك الؿؿارسات الخطقرة التل هتدد البقئة العربقة .وهذه الؾجان 

 يف القصـ العربل. الؾجـة الؿشرتكة لؾبقئة والتـؿقة -

 الؾجـة العربقة الدائؿة لألرصاد الجقية. -

الدولقة الخاصة بالتصحر والتـقع  البقئقة االتػاققاتالػريؼ العربل الؿعـك بؿتابعة  -

 (8)البققلقجل.

الدولقة الخاصة  االتػاققاتوقد طؼد اجتؿاع الػريؼ العربل الؿعـك بؿتابعة 

 الك: فلواكت 5/1181/ 11 -13ة مـ بالتصحر والتـقع البققلقجل خالل الػرت

الدولل لصقن الطبقعة والؿـظؿات الدولقة  االتحادتؽؾقػ األماكة الػـقة بؿخاصبة   -

الؿعـقة لؾعؿـؾ طؾـل اطـداد مشـاريع اقؾقؿقة خاصـة بالتصـحر والجػـاف وتـدهقر 

مـ الدطؿ الؿؼدم مـ  االستػادةتغقـر الؿــاخ مـع  اتػاققةاألراضـل ،وربطفـا ب

                                                        

( تاريخ االصالع 1181لجان مجؾس القزراء العرب الؿسئقلقـ طـ شئقن البقئة )طام االكعؼاد  (8)

 مساء. 3:83الساطة  13/5/1111

http://www.lasportal.org/ar/councils/ministerialcouncil/Pages/MCouncilCommittes.aspx?RID=5  

http://www.lasportal.org/ar/councils/ministerialcouncil/Pages/MCouncilCommittes.aspx?RID=5
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 (8) .الصـاديؼ التؿقيؾقة الدولقة

تؿت دطقة الدول العربقة والؿـظؿات الؿعـقة إلك الـظر يف اقامة ورشة طؿؾ حقل  -

التصحر الجديدة التل سقف يتؿ اطتؿادها خالل ممتؿر  اتػاققة اسرتاتقجقة

 (1). 1151- 1181األصراف الرالث طشر الخاصة بالػرتة 

دول العربقة مقافاة الؿركز العربل لدراسات الؿـاصؼ الجافة التلكقد طؾل ال -

ودطقة الؿركز  واألراضـل الؼاحؾـة ) أكساد ( بتؼارير دورية طـ مؽافحة التصحر،

استؿرار  :العربل لدراسات الؿـاصؼ الجافة واألراضل الؼاحؾة ) أكساد ( إلك

 (5).فحة التصحرالدول العربقة يف مجال مراقبة ومؽالـك إتؼديؿ الدطؿ الػـل 

 االتحادحؿاية البقئة مـ خالل  يفكان لؾفقئات العربقة غقر الحؽقمقة دورًا  أيضًا -

العربل لحؿاية البقئة ، وهق هقئة طربقة غقر حؽقمقة تتقلك معاوكة الجفات الرسؿقة 

مجال حؿاية البقئة ، والحػاظ طؾك  يفوغقر الرسؿقة بتعزيز التؽامؾ العربل 

و اإلهدار ، وذلؽ وفؼا لؾتشريعات الؿحؾقة أمـ التبديد  االقتصاديةالرروات 

 (5)هذا الشلن . يفالدولقة الؿعؿقل هبا  االتػاققاتو

                                                        

االجتؿاع الرامـ طشر الػريؼ العربل الؿعـل بؿتابعة االتػاققات البقئقة الدولقة الخاصة بؿؽافحة التصحر  (8)

الساطة  13/8/1111تاريخ االصالع  :25-2018/3/28)  ماكة العامة بتاريخلبققلقجل ) مؼر األوالتـقع ا

 مساء. 3:83

http://www.lasportal.org/ar/councils/ministerialcouncil/Documents  

 . 9الؿرجع السابؼ ص ( 1)

 .1الؿرجع السابؼ ص  (5)

 .81د. محؿد طبدالستار طبدالقهاب :مرجع سابؼ ص  (5)

http://www.lasportal.org/ar/councils/ministerialcouncil/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86%20%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89%20%D8%A8%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9.pdf
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  الثانيالمبحث 

 الحمايت من ظاهرة التصحر  فيدور االمم المتحذة 
تؾعب دورا بارزًا لحؿاية البقئة مـ خالل صقاغة  هلمـذ كشلة األمؿ الؿتحدة و

متؿرات الدولقة حقل البقئة ، وتشجقع ؿلؾبقئة مـ خالل تـظقؿ ال الدوللالؼاكقن 

لصقاكة الؿقارد البقئقة ، ومـ خالل مطالبة الحؽقمات بالتعاون لقضع  الدوللالتعاون 

فا حؿاية البقئة ، أهدافمـ بقـ  واالجتؿاطقة االقتصاديةوتطبقؼ سقاسة جؿاطقة لؾتـؿقة 

 (8)ضاهرة التصحر . والتل يعد مـ اخطر الؿفددات لفا

مـ الظقاهر البقئقة الؽارثقة التل تقاجففا دول العالؿ يف طصركا  التصحر ويعد

 الحقاة تخريب إلك تؿتد اثاره بحقث ،الحالل ، والتل تتبايـ أسباهبا وتتـقع تداطقاهتا

مام أالحققي واإلضرار بالبقئة ، ولؿ تؼػ األمؿ الؿتحدة  بالتقازن واإلخالل ،الـباتقة

وقت مبؽر البحث حقل حؾقل  يفتؾؽ الظاهرة الخطقرة طاجزة ، حقث بدأت 

األمؿ الؿتحدة لؿؽافحة  اتػاققةلك طؼد إن وصؾت ألك إ (1) لؿقاجفة تؾؽ الظاهرة

األمؿ الؿتحدة لؿؽافحة  اتػاققةهذا الؿبحث بالدراسة  يف.وسـتـاول (5)التصحر

                                                        

  – 1119 األولك الطبعة – مصر – العربقة الـفضة دار – " لؾبقئة الدولل الؼاكقن "د. محسـ افؽقريـ :  (8)

 .تالها وما 581ص

(2) “ Desertification in International Agenda “- NGO Diplomacy – the influence of nongovernmental 
organizations in international environmental negotiations – edited by : Michele Betsill and 
Elisabeth Corell – chapter 5 . p 102- 104  the MIT Press – Cambridge , Massachusetts , London 
,England – 2008 .   

مؿ الؿتحدة لؿؽافحة التصحر ، لالصالع طؾك الجفقد الؿبذولة مـ قبؾ األمؿ الؿتحدة ما قبؾ اتػاققة األ( 5)

 محؿد:  الدكتقر تؼديؿ -" الجديدة مصر يف األراضل تواستعؿاال التصحر "صالح احؿد صاحقن : د.

 .تالها وما 35 ص – 1181 صبعة – األكاديؿقة الؿؽتبة – الؼصاص طبدالػتاح



 

8331 

 :(8)التاللالتصحر وفؼا لؾتؼسقؿ 

 األمؿ الؿتحدة لؿؽافحة التصحر  .  اتػاققة  األول :الؿطؾب 

 االمؿ الؿتحدة لؿؽافحة التصحر. تػاققةالؿتابعة الؿستؿرة ال : الثاينالؿطؾب 

األمؿ الؿتحدة  " اتػاققةاهتؿامًا مـ األمؿ الؿتحدة بؿشؽؾة التصحر ُطؼدت 

حر يف البؾدان التل تعاكك مـ الجػاف الشديد أو التصحر وخاصة يف لؿؽافحة التص

يف باريس  تػاققة، وقد ُفتح باب التقققع طؾك اال(1)م 8115،  وذلؽ طام  "قارة افريؼقا 

مـ وكاالهتا  وأيأمام الدول األطضاء يف األمؿ الؿتحدة ،  (5)م 8115يف أكتقبر 

                                                        

لالصالع طؾك جفقد األمؿ الؿتحدة لؾؿحافظة طؾك البقئة مـ خالل االتػاققات والؿمتؿرات الدولقة (8)

 – " العراق يف البقئل والتؾقث اإلكساين الدولل الؼاكقن  "االصالع طؾك : أ. هـدريـ اشرف طزت كعؿان : 

 . تالها وما 59 ص – 1188 طام – الؼاكقن قسؿ – بالدكؿارك العربقة االكاديؿقة – ماجستقر رسالة

 محؿد:  الدكتقر تؼديؿ -"يف مصر الجديدة  األراضلالتصحر واستعؿاالت  "د. صالح احؿد صاحقن :  (1)

 االجتؿاطات)  95 ص – 1181 صبعة – العربقة مصر جؿفقرية – األكاديؿقة الؿؽتبة – الؼصاص طبدالػتاح

 ( . االتػاققة لعؼد التؿفقدية

( مادة يف طدة فصقل تبدأ بتؿفقد يتضؿـ مبادئ  51مؿ الؿتحدة لؿؽافحة التصحر مـ ) تتؽقن اتػاققة األ (5)

رة واألولقية لؼا االلتزاماتمـ  اف ومبادئ ومجؿقطةهدأمة ، ومؼدمة تتضؿـ اصطالحات وبقئقة طا

الدولل وتـػقذ برامج ، وبرامج العؿؾ وتتضؿـ اساسقات الربامج القصـقة ، وتحت اإلقؾقؿقة والتعاون فريؼقاإ

وتبادل وتحؾقؾ الؿعؾقمات والبحقث والتطبقؼ وكؼؾ التؽـقلقجقا ، واإلجراءات الؿساطدة الؿالحؼ ، 

وتتضؿـ  االتػاققةوتتضؿـ البـاء الؿمسسل والتقطقة بالتصحر والؿقارد واآللقات الؿالقة ، وممسسات 

ققع ممتؿر األصراف والسؽرتارية ولجـة العؾقم والتؽـقلقجقا ، أيضا حؾ الـزاطات وإجراءات التق

 مـفا .   واالكسحاب االتػاققةوالتصديؼ طؾك 
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الؿتخصصة ، أو الدول األطضاء يف الـظام األساسل لؿحؽؿة العدل الدولقة ، وامام 

 (8)اإلقؾقؿقة .  االقتصاديمـظؿات التؽامؾ 

أن الفدف مـفا هق مؽافحة  تػاققةالدول األطضاء يف اال أكدتوقد طرفت 

التل تعاكك مـ الجػاف الشديد  يف البؾدان (5)وتخػقػ آثار الجػاف  (1)التصحر

، وذلؽ مـ  االتجاهاتإجراءات فاطؾة يف كافة  اتخاذالتصحر ، وذلؽ طـ صريؼ  أو

لؾحد مـ تؾؽ الظاهرة الخطقرة ، وذلؽ سعقا لتحؼقؼ  الدوللخالل الدطؿ والتعاون 

 (5)التـؿقة الؿستدامة .

الدول طؾك أن تحؼقؼ هدف الحد مـ التصحر يحتاج األخذ  أكدتوقد 

كز يف الؿـاصؼ التل تعاكك مـ التصحر ، وتركز طؾك باسرتاتقجقات صقيؾة االجؾ ، ترت

وإطادة تلهقؾفا وادارهتا ادارة مستدامة لتحسقـ أحقال  راضلتحسقـ إكتاجقة تؾؽ األ

 (3)الؿعقشة بتؾؽ األماكـ الؿتضررة .

                                                        

و التصحر أكصقص اتػاققة األمؿ الؿتحدة لؿؽافحة التصحر يف البؾدان التل تعاكك مـ الجػاف الشديد و/   (8)

 . A / AC . 241 / 27 . 12 September 1994   -(  55. الؿادة )   وبخاصة يف افريؼقا

https://www.un.org/arabic/events/desertification/2008/pdf/convention-ara.pdf  

يف الؿـاصؼ تردي األراضل   "طرفت الؿادة االولل مـ اتػاققة األمؿ الؿتحدة لؿؽافحة التصحر باكف :  )1)

كتقجة طقامؾ مختؾػة مـ بقـفا االختالفات الؿـاخقة  الؼاحؾة ، وشبف الؼاحؾة ، والجافة شبف الرصبة ،

 . " واألكشطة البشرية

الظاهرة التل تحدث صبقعقا وتقجد طـدما  "طرفت أيضا الؿادة األولك مـ اتػاققة التصحر الجػاف بلكف :  )5)

دون الؿستقيات الطبقعقة الؿسجؾة ، مؿا يسبب اختالال  بحيـخػض الفطقل اكخػاضا مؾحقضا فقص

 . "معاكسا طؾك كظؿ اإلكتاج لؿقارد األراضل  هقدرولقجقا خطقرا يمثر تلثقرا

 (1/8. الؿادة )   كصقص اتػاققة األمؿ الؿتحدة لؿؽافحة التصحر  (5)

 ( 1/1. الؿادة )   كصقص اتػاققة األمؿ الؿتحدة لؿؽافحة التصحر  (3)

https://www.un.org/arabic/events/desertification/2008/pdf/convention-ara.pdf
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التل يجب أن تسرتشد هبا الدول  االطتباراتمجؿقطة مـ  تػاققةوقد وضعت اال

طؾك  أكدت، حقث (8)األطضاء طـد العؿؾ طؾك مؽافحة ضاهرة التصحر الخطقرة 

ضرورة التعاون طؾك كافة الؿستقيات ، طؾك مستقى الحؽقمات والؿجتؿعات 

ػقذ برامج مؽافحة التصحر ، والتل تتػاوت ـالؿحؾقة والؿـظؿات الغقر حؽقمقة لت

مع إيالء األولقية لؾدول الـامقة  واالجتؿاطقة االقتصاديةبحسب امؽاكقات الدول 

 (1)واألقؾ كؿقًا الؿتلثرة مـ األطضاء يف األمؿ الؿتحدة .

 الؿػروضة طؾك الدول األطضاء ما االلتزاماتمجؿقطة مـ  تػاققةوقد كظؿت اال

ة بقـ التزامات طامة والتزامات مػروضة طؾك الدول الـامقة وغقرها مـ الدول الؿتؼدم

 كعرضفا بالسطقر الؼادمة :

  (3)الؿػروضة عؾى الدول األعضاء االلتزاماتاوالً : 

 اإلقؾقؿلفقؿا بقـ األصراف مـ البؾدان الؿتلثرة طؾك الؿستقى  تعزيز التعاون . أ

اصار الؿـظؿات غقر الحؽقمقة العامؾة يف مقاديـ حؿاية البقئة  يف، و الدوللو

 (5)الؿائقة فقؿا يتعؾؼ بالتصحر والجػاف.األراضل والؿقارد  وحػظ الؿقارد مـ

                                                        

 – 1111 – بغداد جامعة – ماجستقر رسالة – ": الحؿاية الدولقة لؾبقئة مـ ضاهرة التصحر  التؿقؿلكريؿ  (8)

 . 91 ص

 (5. الؿادة )  كصقص اتػاققة األمؿ الؿتحدة لؿؽافحة التصحر  (1)

عددة األصراف و متأو بصقرة ثـائقة أ لو جؿاطأهذه االلتزامات يرتك لؾدول حرية تـػقذها بشؽؾ مـػرد  (5)

 (   5.) م  االتػاققةحسب ما تؼتضقف مصؾحة الدول األطضاء يف 

،  19مرجع  سابؼ  ص   -"يف مصر الجديدة  األراضلالتصحر واستعؿاالت  "د. صالح احؿد صاحقن :  (5)

ضؾ تطقر الجفقد الؼاكقكقة لؿؽافحة التصحر كؿشؽؾة بقئقة طالؿقة يف  "أيضا اكظر : د. بعؾك محؿد سعقد : 

  51/8/1111 االصالع تاريخ:  الؽرتوين بحث –تالها وما 81 ص "كؿقذجًا أتضارب الؿقاقػ ـ إفريؼقا 
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األكرب بالدول األصراف مـ البؾدان الـامقة الؿتلثرة بالتصحر  االهتؿاميتؿ إيالء  . ب

فقؿا يتعؾؼ بؿساطدهتا يف مجال التجارة الدولقة، وامقر التسقيؼ والديقن هبدف 

، الؼضاء طؾك التصحر يف تؾؽ الدول الـامقة لـك إخؾؼ بقئة اقتصادية تسعك 

 وتعزيز التـؿقة الؿستدامة هبا .

اآللقات والرتتقبات الرـائقة والؿتعددة األصراف الؼائؿة التل تقفر مقارد  استخدام . ت

كبقرة ، تقجف إلك األصراف مـ البؾدان الـامقة الؿتلثرة يف مجال مؽافحة  مالقة

وتخػقػ آثار الجػاف لؾؿساطدة يف الؼضاء طؾك األضرار الـاتجة طـ  التصحر، 

ؾؽ الظاهرة الخطقرة ، والتل تعجز إمؽاكقات تؾؽ الدول الـامقة طـ السقطرة ت

 (8).طؾقفا ومعالجتفا 

 تلثرة بالتصحر .ؿوهذه التزامات طامة سقاء لؾدول الؿتلثرة أو غقر ال

 (1) الؿػروضة عؾى الدول األعضاء الؿتلثرة بظاهرة التصحر االلتزاماتثاكقًا : 

واالولقيات ،  االسرتاتقجقات طؾك الدول الؿتلثرة وضع  أكف تػاققةُتمكد اال . أ

الؽػقؾة بؿؽافحة التصحر وتخػقػ آثار الجػاف ، وذلؽ مـ  اإلجراءات اتخاذو

ن تؽقن تؾؽ الؿقارد متـاسبة مع إمؽاكقات أخالل تخصقص مقارد كافقة طؾك 

يؾة صق االسرتاتقجقات ، ومـ الؿتققع أن تؽقن تؾؽ االقتصاديةالدولة وضروففا 

                                                                                                                                                                

http://law.tanta.edu.eg/files/conf5/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8
%AC%D9%87%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%
D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%89%20%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%2
0%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D8%B1(%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%8
2%D9%8A%D8%A7%20%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7%D9%8B).pdf 

 (5. الؿادة )  كصقص اتػاققة األمؿ الؿتحدة لؿؽافحة التصحر  (8)

الؿادة   "البؾدان التل تشؿؾ أراضقفا ، كؾقا أو جزئقا ، مـاصؼ متلثرة   ") البؾدان الؿتلثرة ( :  ـل مصطؾحيع  (1)

 . االتػاققة/ ط ( مـ  8) 

http://law.tanta.edu.eg/files/conf5/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%89%20%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D8%B1(%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7%20%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7%D9%8B).pdf
http://law.tanta.edu.eg/files/conf5/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%89%20%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D8%B1(%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7%20%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7%D9%8B).pdf
http://law.tanta.edu.eg/files/conf5/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%89%20%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D8%B1(%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7%20%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7%D9%8B).pdf
http://law.tanta.edu.eg/files/conf5/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%89%20%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D8%B1(%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7%20%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7%D9%8B).pdf
http://law.tanta.edu.eg/files/conf5/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%89%20%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D8%B1(%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7%20%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7%D9%8B).pdf
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األمد ذات صبقعة استؿرارية مـ خالل حشد وتـسقؼ اإلمؽاكقات والؿؼقمات 

األمرؾ لؾؿقارد  لالستعؿالضؿاكًا  الؼقملالؿادية والبشرية طؾك الؿستقى 

 (8)الطبقعقة اقتصاديًا واجتؿاطقًا يف الحاضر والؿستؼبؾ  .

 االجتؿاطقةاألساسقة لؾتصحر، سقاء  معالجة األسباب الؿتلثرةطؾك الدول  . ب

طؿؾقات التصحر، مـ خالل تعزيز وطل  التل تسفؿ يف االقتصادية أو

بالدولة بؽافة صقائػفؿ وتقسقر مشاركتفؿ ، بدطؿ مـ الؿـظؿات  السؽان

 الحؽقمقة ، يف الجفقد الرامقة إلك مؽافحة التصحر . غقر

الؽػقؾة بتعزيز التشريعات الؼائؿة ذات الصؾة  اإلجراءاتطؾك الدول أن تتخذ  . ت

بالبقئة ومؽافحة التصحر ، واستحداث أكظؿة جديدة تتضؿـ سقاسات وبرامج 

طؿؾ صقيؾة االجؾ ، هدففا الحد مـ ضاهرة التصحر وإيجاد سبؾ لؿعالجة تؾؽ 

 (1)الظاهرة الخطقرة .

 (5) الؿتؼدمة الؿػروضة عؾي الدول األعضاء من البؾدان االلتزاماتثالثًا : 

كظرًا لإلمؽاكقات الفائؾة لدى الدول الؿتؼدمة فؼد تؿ تؽؾقػفا بالعديد مـ 

، لذا  واالجتؿاطقةوالعؾؿقة  االقتصاديةالتل تتـاسب مع حجؿ امؽاكقاهتا  االلتزامات

 تتؿرؾ يف :  االلتزاماتفؼد تؿ تحؿقؾفا مجؿقطة مـ 

طؾك الدول الؿتؼدمة أن تؼدم الدطؿ لؾدول الـامقة وأقؾ البؾدان كؿقًا الؿتلثرة  . أ

                                                        

 . 11مرجع  سابؼ  ص   -"يف مصر الجديدة  األراضلالتصحر واستعؿاالت  "د. صالح احؿد صاحقن :  (8)

 (3. الؿادة )  كصقص اتػاققة األمؿ الؿتحدة لؿؽافحة التصحر ( 1)

البؾدان الؿتؼدمة األصراف ومـظؿات التؽامؾ  "األصراف مـ البؾدان الؿتؼدمة" يعـل مصطؾح (5)

 .( االتػاققة/ ك ( مـ 8اإلقؾقؿقة التل تتللػ مـ بؾدان متؼدمة ؟ الؿادة )  االقتصادي
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وخاصة الؿقجقد مـفا يف إفريؼقا ، لؾؿساطدة يف مؽافحة  مـػردة أو مجتؿعة ،

 التصحر  . 

مالقة كبقرة ، وأشؽال دطؿ أخرى لؿساطدة  طؾك الدول الؿتؼدمة أن تؼدم مقارد . ب

وخاصة الؿقجقد مـفا يف إفريؼقا ،مـ  ؿتلثرة ،األصراف مـ البؾدان الـامقة ال

 صقيؾة األجؾ لؿؽافحة التصحر . واسرتاتقجقاتخالل خطط 

لؾدول الـامقة واألقؾ  لوالتؽـقلقج ن تؼدم الدطؿ الؿعريفأطؾك الدول الؿتؼدمة  . ت

كؿقًا لؿؽافحة ضاهرة التصحر ومعالجة آثارها الخطقرة ، وذلؽ مـ خالل تشجقع 

ص والؿـظؿات غقر الحؽقمقة الؿفتؿة بالؿجال البقئل تؿقيؾ الؼطاع الخا

 (8)ومؽافحة ومعالجة ضاهرة التصحر .

لؾحد من  الدوليوالتعاون  الوطـيواجبات الدول األعضاء عؾى الؿستوى  رابعا: 

 التصحر :

 برامج العؿل الوطـقة لؾدول األعضاء : . أ

يف االطتبار طـد تؼدير الربامج القصـقة لؾدول لؿؽافحة التصحر يجب األخذ 

التل يـػرد هبا كؾ صرف مـ البؾدان الؿتلثرة ، حقث تتضؿـ  واالحتقاجات الظروف

، مـ (1)القصـقة مجؿقطة تدابقر يف بعض أو كؾ الؿقاديـ ذات األولقية  برامج العؿؾ

الؿتلثرة ، ومـ  حقث صؾتفا بؿؽافحة التصحر وتخػقػ آثار الجػاف يف الؿـاصؼ

القصـقة بغقة دطؿ  االقتصاديةذلؽ تشجقع وسائؾ بديؾة لؽسب العقش وتحسقـ البقئة 

                                                        

 (9. الؿادة )  كصقص اتػاققة األمؿ الؿتحدة لؿؽافحة التصحر  (8)

 . 11مرجع  سابؼ  ص   -"يف مصر الجديدة  األراضلالتصحر واستعؿاالت  "د. صالح احؿد صاحقن :  (1)
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الربامج الرامقة إلك استئصال الػؼر وضؿان األمـ الغذائل، واإلدارة الؿستدامة 

الزراطقة الؿستدامة ؛ وتطقير شتك مصادر الطاقة  لؾؿقارد الطبقعقة والؿؿارسات

والؼاكقكقة ؛ وتؼقية الؼدرات يف مجالل  واألصر الؿمسسقة واستخدامفا بؽػاءة ؛

الخدمات الفقدرولقجقة وخدمات األرصاد  التؼققؿ والؿراقبة الؿـفجقة ، بؿا يف ذلؽ

 (8).الجؿفقر الجقية ، وبـاء الؼدرات ، والترؼقػ وتقطقة

ويعد الفدف مـ برامج العؿؾ القصـقة التل تؾتزم هبا الدول األطضاء هق التعرف 

طؾك العقامؾ التل تسفؿ يف اكتشار ضاهرة التصحر واتساطفا، والتدابقر 

 .الضرورية لؿؽافحة التصحر وتخػقػ آثار الجػاف العؿؾقة

القصـقة وأدوار كؾ مـ  تؿ تحديد برامج العؿؾ تػاققةووفؼا لـصقص اال

الحؽقمات والؿجتؿعات الؿحؾقة ومستعؿؾل األراضل ، وتحديد الؿقارد الؿتاحة 

 ،لعؿؾ القصـقةطؾك ضرورة أن تتقخك برامج ا تػاققةزمة. وقد شددت االوالال

 (1)مجؿقطة مـ الضقابط تتؿرؾ يف :

اسرتاتقجقات صقيؾة األجؾ لؿؽافحة  يجب أن تشتؿؾ برامج العؿؾ القصـقة طؾك -

ويتؿ إدماجفا يف السقاسات  التصحر وتخػقػ آثار الجػاف ، وتشدد طؾك التـػقذ

 (5).  بالتـؿقة الؿستدامةالقصـقة الؿتعؾؼة 

تعديالت استجابة لؾتغققرات يف الظروف طؾك  يجب أن يؽقن هـاك مروكة إلجراء -

                                                        

 .11الؿرجع السابؼ ص  (8)

 (  1/  81. الؿادة )     كصقص اتػاققة األمؿ الؿتحدة لؿؽافحة التصحر  (1)

 . 11مرجع  سابؼ  ص   -"يف مصر الجديدة  األراضلالتصحر واستعؿاالت  "حؿد صاحقن : د. صالح ا (5)
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واألحقائقة  االقتصاديةو االجتؿاطقةلؿجاهبة األوضاع  الصعقد الؿحؾل، بؿا يؽػل

الؿعرضة لخطر  راضلوالجققفقزيائقة الؿختؾػة، وان يؽقن هـاك اهتؿام كبقر باأل

 (8)التصحر حؿاية لفا . 

أن تؼقم الدول بتطقير الؼدرات القصـقة يف مجال األرصاد الجقية والؿـاخقة  -

 لتػعقؾ اإلكذار الؿبؽر مـ الجػاف والتصحر، وتروج لؾتعاون يف هذا الؿجال  .

الػعالة طؾك األصعدة الؿحؾقة والقصـقة واإلقؾقؿقة مـ  أن تتقح الدول الؿشاركة -

والسؽان الؿحؾققـ ، والؿزارطقن والؿشتغؾقن  جاكب الؿـظؿات غقر الحؽقمقة

بالرطل والؿـظؿات الؿؿرؾة لفؿ لتـػقذ خطط العؿؾ القصـقة لؿؽافحة التصحر ، 

بديؾة أخرى لؽسب العقش يؿؽـ أن تقفر الدخؾ يف الؿـاصؼ  وإقامة مشاريع

تلثرت احقالفؿ  لحؿاية الؿتضرريـ مـ الؿقاصـقـ الذيـ  الؿعرضة لؾجػاف

 بالتصحر والجػاف .

 بقن الدول األعضاء : الدوليالتعاون  . ب

البؾدان  طؾك الدول األطضاء فقفا ضرورة تعاون األصراف مـ تػاققةرتبت اال -

إيجاد بقئة  الؿتلثرة ، جـبا إلك جـب مع الؿجتؿع الدولل ، لضؿان العؿؾ طؾك

يف  لبالبحث العؾؿ هتؿاماال، وذلؽ مـ خالل  (1)دولقة ُتؽافح التصحر والجػاف

قلقجقا وجؿع وتبادل الؿعؾقمات إليجاد حؾقل لتؾؽ ـوكؼؾ التؽ هذا الؿجال ،

 (5)الظقاهر الخطقرة .

                                                        

 (81. الؿادة )  كصقص اتػاققة األمؿ الؿتحدة لؿؽافحة التصحر  (8)

 . 11مرجع  سابؼ  ص   -"يف مصر الجديدة  األراضلالتصحر واستعؿاالت  "د. صالح احؿد صاحقن :  (1)

 (81. الؿادة )  كصقص اتػاققة األمؿ الؿتحدة لؿؽافحة التصحر  (5)
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طؾك ضرورة أن تتػؼ األصراف كؾ بحسب قدراهتا  تػاققةاال أكدت أيضًا -

، طؾك أن تدمج وتـسؼ جؿع وتحؾقؾ وتبادل البقاكات والؿعؾقمات  (8)وامؽاكقاهتا 

الخاصة بحاالت التصحر والجػاف طؾك مستقيات قصقرة وصقيؾة االجؾ ، 

لؿـاصؼ الؿتلثرة بالتصحر ا لضؿان الؿراقبة الؿـفجقة لرتدي األراضل يف

تؼديرات لعؿؾقات وآثار الجػاف والتصحر، وذلؽ لـك إ، هبدف التقصؾ والجػاف

 (1)لػرتات التغقر الؿـاخل . لؾعؿؾ طؾك تحؼقؼ اإلكذار الؿبؽر والتخطقط الؿسبؼ

الؿفددة بالتصحر يف جؿقع أكحاء  راضلبسبب التزايد الؿستؿر يف مساحات األ

ألمؿ الؿتحدة طؼد األمؿ الؿتحدة لؾصحارى العالؿ ،أطؾـت الجؿعقة العامة ل

بغرض تعزيز  1111وحتك ديسؿرب  1181ومؽافحة التصحر، الذي سقؿتد مـ يـاير 

 (5)التل ستحؿل األراضل الجافة. اإلجراءات

                                                        

ن التصحر إخصقصا بقـ دول الشؿال ودول الجـقب ، حقث  الدوللطؾك أهؿقة التعاون  االتػاققةكدت أ  (8)

بآثاره السؾبقة يرتكز يف دول الجـقب الػؼقر ، وهك يف معظؿفا دول تعاكك مشؽالت اقتصادية واجتؿاطقة ، 

مـ الؿعقكات التل تؼدمفا الدول الغـقة لؾدول الػؼقرة اال اهنا ال تؽػك لحؾ الؽؿ الؽبقر مـ وبالرغؿ 

مرجع    -"يف مصر الجديدة  األراضلالتصحر واستعؿاالت  "الؿشؽالت البقئقة. د. صالح احؿد صاحقن : 

 . 11سابؼ  ص 

  - 1 -أ م/5 أيضا الؿؼرر (  / راجع   89. الؿادة )     كصقص اتػاققة األمؿ الؿتحدة لؿؽافحة التصحر  )1)

 -(    1181 – 1181)   االتػاققة تـػقذ تعزيز العشر مـ  أجؾ لؾسـقات االسرتاتقجقان العؿؾ إصارو الخطة

 . ICCD/COP(8)/16/Add.1وثقؼة  

 http://www.un.org/ar/events/desertification_decade/background.shtmlمققع األمؿ الؿتحدة :  )5)

http://www.un.org/ar/events/desertification_decade/background.shtml
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األمـؿ الؿتحـدة لؿؽافحـة التـصحر بتعققـ مركــز لتـــسقؼ  اتػاققةوقامت أماكة 

مـؿ الؿتحـدة لؾبقئـة وبركـامج األمـؿ الؿتحـدة األكــشطة بالتعاون مع بركـامج األ

اإلكؿـائل والـصـدوق الـدولل لؾتـؿقة الزراطقة والفقئـات الؿعـقـة األخـرى يف األمـؿ 

والؿـراقبقـ وغقرهـؿ مــ أصـحاب  تػاققةالؿتحـدة ، تدطق الدول األصراف يف اال

ألسـباب الؽامــة وراء الؿـصؾحة الؿعــققـ إلك تـظـقؿ أكـشطة هبدف التقطقـة با

 (8)اسـتؿرار تــدهقر األراضــل والتــصحر وإيجــاد الحؾــقل الالزمــة لــذلؽ.

مـ خالل طؼد األمؿ الؿتحدة لؾصحارى ومؽافحة التصحر تؿ التلكقد طؾك  أيضًا 

ضرورة تشجقع الدول األطضاء والقكاالت الؿتعددة األصراف التل بقسعفا دطـؿ 

مالقـًا وتؼـقـًا، طؾـك أن تػعـؾ ذلـؽ، بغقـة دطـؿ الؿبـادرات الخاصـة  تػاققةأماكـة اال

 (1)التل تساطد يف تـػقذ الفدف مـ ذلؽ العؼد .

مؽافحة التصحر بذل كافة الجفقد لقضع  اتػاققةولؿ تدخر الدول األصراف يف 

 اسرتاتقجقات تؾتزم هبا لؾحد مـ ضاهرة التصحر ، ويظفر ذلؽ جؾقا يف طؼد ممتؿرات

يتؿ مـ خاللفا وضع اسرتاتقجقات وتؽؾقػات لؾدول األطضاء ، حقث طؼد ممتؿر 

 تـػقذاً  تػاققةاال م ، هبدف تـػقذ1181األصراف بدورتف الرالرة طشر يف الصقـ طام 

                                                                                                                                                                

(  الؿرفـؼ   52/25A)  13الرسؿقـة لؾجؿعقـة العامـة، الـدورة الراكقـة والـستقن، الؿؾحـؼ رقـؿ  )القثـائؼ

 وقـــرار الؿجؾس االقتـــصادي 98/813؛ وقـــرار الجؿعقـــة العامـــة 15/85، الؿؼـــرر األول

 . 91/ 8111واالجتؿاطل 

) بـاء  1111/ كاكقن األول /  ديسؿرب  18يف   A/  RES/64/201   الؿتحـدة   قرار الجؿعقة العامة لألمؿ  (8)

 .  (( A /64 /420 /Add.5 طؾك تؼرير الؾجـة الراكقة  

https://undocs.org/ar/A/RES/64/201  

 الؿرجع السابؼ . )1)

https://undocs.org/ar/A/RES/64/201
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 إقؾقؿقة أوضاع واإلقؾقؿل ومعالجة اإلقؾقؿل ودون القصـل الؿستقيات طؾك فعاالً 

 تػاققةاال أهدافتحؼقؼ لـك إهتدف  جقةاسرتاتقووصـقة وذلؽ مـ خالل وضع خطة 

، مـ خالل مؽافحة التصحر وترمقؿ األراضل الؿتضررة مـ  1151حتك طام 

 (8)الجػاف والتصحر والػقضاكات .

التل  االلتزاماتلتـػقذ كافة  سرتاتقجقةمجؿقطة مـ األصر اال تػاققةوقد وضعت اال

 (1)فقؿا يؾك :  االلتزاماتوردت يف كصقصفا ، وكستعرض تؾؽ 

 : تػاققةلتـػقذ اال الوطـيأوال: اإلطار 

وصـقة صقطقة لققػ تدهقر األراضل مـ قبؾ البؾدان الراغبة يف ذلؽ  أهدافوضع  -

 وتحديد التدابقر ذات الصؾة وتـػقذها واستخدام آلقات لرصد ضاهر التصحر . 

 التلقؾؿ طؾكاإليؽقلقجقة  الـظؿ قدرة وزيادة وتدبرها، الجػاف آثار تخػقػ  -

 (5)والتعايف.  االستجابة قدرات وتحسقـ التلهب، طؾك الؿتلثريـ والسؽان

مـ العؿؾ طؾك تحسقـ ضروف معقشة السؽان الؿتلثريـ مـ خالل تحسقـ األ -

                                                        

رقؿ القثقؼة  _ 1181سبتؿرب –الدورة الرالرة طشر  –ممتؿر األصراف  –اتػاققة مؽافحة التصحر  )8)

(ICCD/COP(13)/3  ) 

رقؿ القثقؼة  _ 1181سبتؿرب   –الدورة الرالرة طشر  –ممتؿر األصراف  –اتػاققة مؽافحة التصحر  )1)

(ICCD/COP(13)/3 وتتضؿـ ) لالجتؿاطات التل طؼدها الػريؼ العامؾ وطرض  استعراضًا القثقؼة هذه

 "اسرتاتقجل مؼبؾ طـقاكف  إصارالتل تؿ تؼديؿفا مـ الػريؼ العامؾ ، وتؼديؿ  لالقرتاحاتالقضع الراهـ 

 . " 1151-1181األمؿ الؿتحدة لؿؽافحة التصحر لؾػرتة مـ   التػاققة السرتاتقجلا صاراإل

رقؿ القثقؼة  _ 1181سبتؿرب –الدورة الرالرة طشر  –ممتؿر األصراف  –اتػاققة مؽافحة التصحر ( 5)

(ICCD/COP(13)/3  والراين( ) الفدف االسرتاتقجل األول  .) 
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، والحد مـ الفجرة الؼسرية الـاجؿة طـ  الؿقاهالغذائل ، وسبؾ الحصقل طؾك 

التصحر ، وتؿؽقـ السؽان الؿتلثريـ مـ الؿشاركة يف طؿؾقات صـع الؼرار يف 

 (8)مجال مؽافحة التصحر وتدهقر األراضل والجػاف .

 (2):  تػاققةلتـػقذ اال الدوليثاكقا: اإلطار 

بػاطؾقة مـ خالل  الدوللمؽافحة التصحر طؾك الؿستقى  اتػاققةالعؿؾ طؾك تـػقذ  -

 ،  ومعالجة آثار التغقرات الؿـاخقة . لالعؿؾ طؾك صقن التـقع اإلحقائ

تدطقؿ كؾ أوجف التعاون بقـ الدول مـ اتػاققات دولقة ودطؿ التعاون متعدد  -

 األصراف يف الؿجال البقئل بؽافة األوجف .

لل لبـاء والقصـل لتقفقر الدطؿ الدو العالؿلطؼد شراكات فعالة طؾك الؿستقيقـ  -

القاقع يف البؾدان  أرضقدرات مؽافحة التصحر ، وتـػقذ طؿؾقات تدخؾ طؾك 

 . تػاققةالؿتلثرة لدطؿ تـػقذ اال

بذل جفقد مؽرػة لتشجقع كؼؾ التؽـقلقجقا بقـ البؾدان الؿتؼدمة والبؾدان األقؾ  -

 تؼدما بؿا يساطد طؾك الحد مـ ضاهرة التصحر .

 ةاالسرتاتقجق هدافسئقلقة طـ تـػقذ تؾؽ األن تتحؿؾ الؿأوطؾك الدول األصراف 

وذلؽ وفؼًا لألولقيات القصـقة لتؾؽ الدول وبؿزيد مـ  القصـلطؾك الؿستقى 

 تؼدمًا لـؼؾ الخربات . كررالشراكة مع الدول األ

                                                        

رقؿ القثقؼة  _ 1181سبتؿرب –الدورة الرالرة طشر  –ممتؿر األصراف  –اتػاققة مؽافحة التصحر  (8)

(ICCD/COP(13)/3  1 ص – الراين( ) الفدف االسرتاتقجل .) 

رقؿ القثقؼة  _ 1181سبتؿرب –الدورة الرالرة طشر  –ممتؿر األصراف  –اتػاققة مؽافحة التصحر  (1)

(ICCD/COP(13)/3 الفدف االسرتاتقجل الرالث والر ( ).) ابع 
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 (1)ثالثا : الؿوارد الؿالقة وغقر الؿالقة لؿؽافحة التصحر .

 تػاققةطؾك ضرورة زيادة الؿقارد الؿالقة وغقر الؿالقة لتـػقذ اال سرتاتقجقةاال أكدت -

مـ الؿصادر الؿحؾقة والدولقة العامة والخاصة ، وكافة التؿقيالت ذات الصؾة 

 بالؿـاخ .

،  تػاققةلتـػقذ كصقص اال كلداةوضع خطط طؿؾ وصـقة وإقؾقؿقة ورصدها باكتظام  -

فحة التصحر وتدهقر األراضل فا، ووضع سقاسات تمدى إلك مؽاأهدافوتحؼقؼ 

 .والتعايفالزراطقة والتخػقػ مـ آثار الجػاف بؿا يف ذلؽ الققاية واإلغاثة 

 االقتصاديةيف السقاسات  راضلالعؿؾ طؾك ادماج التصحر وتدهقر األ -

، ويمدى لزيادة فاطؾقة  تػاققةوالبقئقة بؿا يحؼؼ الػائدة الؿرجقة مـ اال واالجتؿاطقة

 .تػاققةمؽافحة التصحر وفؼًا لـصقص اال

 إكشاءوتشغقؾ برامج لرصد وإدارة مخاصر الجػاف ، و الستحداثزيادة التعاون  -

كظؿ لتبادل الؿعارف والخربات بشلن مؽافحة التصحر ، وتبادل الؿؿارسات 

 .  تػاققةوالخربات لتحؼقؼ الفدف مـ اال

 مؽافحة التصحر  . اتػاققةرابعًا : متابعة تـػقذ 

بدورًا مركزيًا يف اطالم ممتؿر الدول  (1)تػاققةتؼقم لجـة استعراض تـػقذ اال . أ

مـ خالل تؼققؿ التؼارير  لالتػاققة أهدافبؿا تؿ تحؼقؼف مـ  تػاققةاألصراف يف اال

 لالصالعالؿؼدمة مـ الدول األصراف ، وتقسقر تبادل الؿعؾقمات بقـ كافة الدول 

                                                        

رقؿ القثقؼة  _ 1181سبتؿرب –الدورة الرالرة طشر  –ممتؿر األصراف  –اتػاققة مؽافحة التصحر ( 8)

(ICCD/COP(13)/3  ( )1 ص رابعا بـد – االتػاققةتـػقذ  إصار ) 

 تمدى هذه الؾجـة دورها الؿـقط هبا تحت سؾطة ممتؿر األصراف وتقجقفاتف . (1)
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طؾك  تػاققةالؿؿارسات والدروس الؿستػادة مـ تـػقذ كصقص اال أفضؾطؾك 

 (8)القاقع . أرض

 تػاققةلجـة العؾؿ والتؽـقلقجقا التابعة لال . ب

تمدى هذه الؾجـة طؿؾفا بـاء طؾك صؾب ممتؿر األصراف هبدف اإلسفام يف تحسقـ  -

 راضلالؿعرفة ، والعؾؿ باألكشطة التل تمدى إلك حدوث التصحر وتدهقر األ

 الزراطقة ، ومحاولة إيجاد حؾقل لتؾؽ الظقاهر الخطقرة .

تسفؿ الؾجـة يف إيجاد حؾقل لؿساطدة السؽان الؿتلثريـ لتحسقـ مستقى  -

 معقشتفؿ لحقـ إيجاد حؾقل لتؾؽ الظقاهر الخطقرة .

تؼديؿ كافة الدطؿ والؿساطدة بتؼديؿ الؿشقرة العؾؿقة لؾجـة استعراض تـػقذ  -

 طاجؾة لتؾؽ الؿشؽالت . إليجاد حؾقل تػاققةاال

ن تتحؿؾ كؾ مـفا مسئقلقتفا باإلسفام يف أالدول األطضاء طؾك ضرورة  أكدتوقد 

، وكؼؾ  تػاققةتـػقذ بـقد اال أجؾالؿالقة والعؿؾ طؾك زيادهتا مـ  االطتؿاداتتقفقر 

التؽـقلقجقا الؿػقدة يف مؽافحة التصحر فقؿا بقـ الدول الؿتؼدمة والدول الؿتلثرة 

و مـ خالل أت التصحر ، وذلؽ مـ خالل التعاون وكؼؾ التؽـقلقجقا ، بؿشؽال

صـدوق يتقلك اإلكػاق  إكشاءن يتؿ الحصقل طؾقفا مـ خالل أالتؿقيالت التل يؿؽـ 

 أهدافوتحؼقؼ  راضللققػ تدهقر األ الؿتخذة اإلجراءاتطؾك األكشطة و

   (1).تػاققةاال

                                                        

رقؿ القثقؼة  _ 1181سبتؿرب –الدورة الرالرة طشر  –ممتؿر األصراف  –اتػاققة مؽافحة التصحر  (8)

(ICCD/COP(13)/3  1 ص –بـد ب  االتػاققة( ) استعراض تـػقذ . ) 

رقؿ القثقؼة  _ 1181سبتؿرب –الدورة الرالرة طشر  –ممتؿر األصراف  –اتػاققة مؽافحة التصحر  (1)

(ICCD/COP(13)/3  81  ص –بـد ب  االتػاققة( ) استعراض تـػقذ   . ) 
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 الخاتمت
لك تحقيؾ مساحات واسعة إتمدى  والتلتـاولـا يف بحرـا الؿتقاضع ضاهرة التصحر 

لك إخصبة وطالقة اإلكتاج إلك مساحات فؼقرة بالحقاة الـباتقة والحققاكقة، وتطرقـا 

تعقد إما لتعامؾ اإلكسان القحشل مع  والتلسباب اتساع تؾؽ الظاهرة الخطقرة ، أ

 يفبشؽؾ مباشر وغقر مباشر لإلكسان األثر األكرب  التلوالبقئة ، أو لؾتغقرات الؿـاخقة 

 حدوث تؾؽ الظاهرة .

وجب طؾك أالؿـاصؼ طرضة لؾتصحر ، وهذا ما  أكررووجدكا أن طالؿـا العربل مـ 

ن تبحث طـ آلقة تعاون مـ خالل جامعة الدول العربقة وغقرها مـ أالدول العربقة 

قؾقؿقة والعالؿقة إليجاد حؾقل لؾحػاظ طؾك اراضقفا مـ ضاهرة الؿـظؿات اإل

التصحر ، وهذا ما دطا تؾؽ الؿـظؿات البحث طـ حؾقل لتؾؽ الظاهرة مـ خالل 

و طؾك األقؾ اإلقالل مـ اآلثار أوضع ققاطد قاكقكقة لؾحد مـ مخاصر تؾؽ الظاهرة ، 

 الضارة الـاجؿة طـ األضرار البقئة طامة والتصحر خاصة .

الغالب األطؿ دول ذات  يفتتعرض أراضقفا لظاهرة التصحر الخطقرة  التلفالدول  

مستقيات تـؿقية مـخػضة ،  وال تتقافر لديفا اإلمؽاكات الالزمة لؾتعامؾ مع تؾؽ 

دولقة تتبـك آلقة طامة لؾحػاظ طؾك  اتػاققةلك طؼد إالظاهرة ، مؿا دفع األمؿ الؿتحدة 

األمؿ الؿتحدة لؿؽافحة التصحر ،  اتػاققةر طـ طؼد األراضل مـ التصحر ، مؿا أثؿ

وما تالها مـ ممتؿرات ومقاثقؼ لقضع رؤية طامة لؾؼضاء طؾك التصحر مـ خالل 

لك تؼديؿ إتؽؾقػ الدول األطضاء بتخػقض األكشطة الؿسببة لؾتصحر ، باإلضافة 

 . الدول الؿتؼدمة الدطؿ والؿساطدة لؾدول الـامقة الؿضارة مـ تؾؽ الظاهرة

تؽاتػ الؿجتؿع لـك إن ضاهرة التصحر ضاهرة طالؿقة تحتاج أوخالصة الؼقل 
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 لؾحد مـفا والؼضاء طؾقفا . الدولل

 ومن خالل دراستـا توصؾـا لؿجؿوعة من الـتائج والتوصقات :

التصحر هق طبارة طـ تدهقر األراضل يف الؿـاصؼ الؼاحؾة وشبف الؼاحؾة  .8

الـاجؿة طـ طقامؾ مختؾػة ، بؿا يف ذلؽ التغقرات الؿـاخقة والجافة شبف الرصبة 

واألكشطة البشرية ، وكظرًا لقطك دول العالؿ بخطقرة ضاهرة التصحر فؼد تؼـــرر 

طؼـــدا لألمـــؿ الؿتحـــدة لؾـــصحارى ومؽافحة  1111-1181إطـــالن الػتـــرة 

 الؿتحـدة لؾبقئـة.التصحر، بـاء طؾك تقصـقة مجؾـس إدارة بركـامج األمـؿ 

يرجع اهتؿام دول العالؿ بؿؽافحة التصحر لؿا يشؽؾف التصحر مـ خطقرة طؾك  .1

تمثر بشؽؾ غقر مباشر  والتلتـاقص الؿساحات الؿـزرطة والصالحة لؾزراطة ، 

العالؿ طامة والدول العربقة دول  يف واالجتؿاطقة االقتصاديةطؾك الظروف 

 .خاصة

ة بؿجال حؿاية البقئة مـ خالل تشؽقؾ األماكة يـعؽس اهتؿام الجامعة العربق .5

الػـقة لؿجؾس القزراء العرب الؿسئقلقـ طـ شئقن البقئة ، والؿركز العربل 

لدراسات الؿـاصؼ الجافة واألراضـل الؼاحؾـة ) أكساد ( ، هبدف وضع 

طربقة إلدارة البقئة وحؿايتفا مـ الؿخاصر البقئقة ومـ ضؿـفا  اسرتاتقجقة

 التصحر.

 االتحادحؿاية البقئة مـ خالل  يفالفقئات العربقة غقر الحؽقمقة بدور بارز  تؼقم .5

العربل لحؿاية البقئة ، وهق هقئة طربقة غقر حؽقمقة تتقلك معاوكة الجفات 

 مجال حؿاية البقئة . يفالرسؿقة وغقر الرسؿقة بتعزيز التؽامؾ العربل 
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 يفبخطقرة ضاهرة التصحر مـ خالل تلكقد الدول األطضاء  الدولل االهتؿامضفر  .3

األمؿ الؿتحدة طؾك ضرورة التعاون طؾك كؾ الؿستقيات مـ الحؽقمات ،  اتػاققة

ػقذ برامج مؽافحة ـوالؿجتؿعات الؿحؾقة ، والؿـظؿات الغقر حؽقمقة لت

 .التصحر

ات تتخذها الدول لؿؽافحة التصحر بحسب امؽاكق التل اإلجراءاتتتػاوت  .9

 . واالجتؿاطقة االقتصاديةالدول 

قؾ مؽافحة التصحر األولقية لؾدول الـامقة واأل اتػاققة يفمـحت الدول األطضاء  .1

مجال  يفكؿقًا،  الؿتلثرة مـ تؾؽ الظاهرة ، ويتؿ تؼديؿ تؼارير طـ التؼدم الؿحرز 

صالع مؽافحة التصحر مـ خالل تقسقر تبادل الؿعؾقمات بقـ كافة الدول ، لال

طؾك  تػاققةالؿؿارسات والدروس الؿستػادة مـ تـػقذ كصقص اال أفضؾطؾك 

 القاقع . أرض

سـ الؼقاكقـ والتشريعات الداخؾقة التل تساهؿ يف مؽافحف ضاهره التصحر ،  .8

اكتشار تؾؽ  يفتساهؿ  التلوتػرض طؼقبات صارمة طؾك مرتؽبل األكشطة 

 . الظاهرة 

، ودول  لاقؾقؿقة طؾك مستقى دول مجؾس التعاون الخؾقجطؼد اتػاققات دولقة  .1

الجامعة العربقة لؾبحث طـ حؾقل جادة لؿؽافحة ضاهرة التصحر طؾك الؿستقى 

اكتشار  يفالعربل ، وسـ كصقص قاكقكقة تتقلك محاسبة كؾ دولة تساهؿ بسؾقكفا 

 تؾؽ الظاهرة الخطقرة.

مشؽالت  يف متخصصًايؽقن  "الؿرصد العربل لؿؽافحة التصحر  " إكشاء .5
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التصحر، ويتؽقن مـ وزراء البقئة العرب ، ويتبع لف صـدوق يؿقل مـ خالل 

 اشرتاكات سـقية مـ الدول العربقة .

يتؿ التعاون مـ خالل الؿرصد مع الخرباء الؿعـققـ لرصد حاالت التصحر  .5

 بالقصـ العربل ، ووضع الحؾقل العاجؾة والؿستؿرة لفا.

تؽافح التصحر،  التلق التابع لؾؿرصد طؾك األكشطة يتؿ اإلكػاق مـ الصـدو .3

وجدت بالػعؾ ، وتعقيض السؽان الؿضاريـ  التلوتعالج حاالت التصحر 

 لفؿ  . واالجتؿاطل االقتصاديبحاالت التصحر ورفع الؿستقى 

 بلكشطتفاتساهؿ  التليؽقن مـ صالحقات الؿرصد اقرتاح طؼقبات طؾك الدول  .9

 سقاء بالدولة ذاهتا أو الدول العربقة طامة .  اكتشار ضاهرة التصحر ،  يف

بحرقة  مراكز إكشاءتشجقع البحث العؾؿل يف مجال مؽافحف التصحر والجػاف ، و .1

، وطؾك مستقى دول الجامعة العربقة  الخؾقجلطؾك مستقى دول مجؾس التعاون 

 لدراسة األسباب وسبؾ الؿؽافحة لظاهرة التصحر .

الؼقام بحؿالت تقطقة لألفراد تتقلك مـ خاللفا كافة الجفات الؿعـقة بالشلن  .1

التقطقة بؿصادر التصحر  الدوللأو  اإلقؾقؿلسقاء طؾك الؿستقى الؿحؾك  البقئل

 ترتتب طؾك اكتشار تؾؽ الظاهرة . التلومسبباتف واألخطار الجَؿة 

كؾقات الحؼقق  يف، و الؿراحؾ الدراسقة األساسقة يفادراج مؼرر قاكقن البقئة  .1

الدولقة  االتػاققات، يدرس الطالب مـ خاللف  إجباريبالدول العربقة كؿؼرر 

 االكتفاكاتواألكظؿة الداخؾقة ذات الصؾة بالبقئة وحؿايتفا واألضرار الـاتجة طـ 

 البقئقة .
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 المراجع 

 : الجامع الؿعاينمراجعة معجم  -

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D8%B1 /  

 : مراجعة الؿعجم الوسقط -

  https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D8%B1 / 

 

 قسؿ " العربقة راضلاأل تصحر "بعـقان  بقئلحسقـ شعبان : بحث  د. أسامة -

  مصر – الؿـقا جامعة – اآلداب كؾقة - الجغرافقا

http://www.geosp.net/wp-content/uploads/2016/01/2OUSSAMA.pdf 

تطقر الجفقد الؼاكقكقة لؿؽافحة التصحر كؿشؽؾة بقئقة  "د. بعؾك محؿد سعقد :  -

 : الؽرتوكك بحث – " أكؿقذجًاطالؿقة يف ضؾ تضارب الؿقاقػ ـ إفريؼقا 

http://law.tanta.edu.eg/files/conf5/.pdf 

مشؽؾة التصحر مػفقمفا واسباهبا وتداطقاهتا طؾك  "د. ثائر محؿقد رشقد  :    -

مجؾة الؽقت لؾعؾقم  – "البؾدان العربقة   مستقىطؾك  الزراطلالؼطاع 

 . 1189 – 15 العدد – واسط جامعة –واإلدارية  االقتصادية

 –دار دجؾة  – "التصحر ) تدهقر الـظام البقئل (  "جدوع طبداهلل :  حسقيند.  -

 هـ. 8558صبعة 

 -" مؽافحتف – مخاصره – أسبابف – مػفقمف:  التصحر "د. صربي فارس الفقتك :  -

 . 1181 صبعة – األردن –ؿان ط –لؾـشر  القازوري دار

 -"يف مصر الجديدة  راضلالتصحر واستعؿاالت األ "د. صالح احؿد صاحقن :  -

 .1181 صبعة – األكاديؿقة الؿؽتبة –تؼديؿ الدكتقر: محؿد طبدالػتاح الؼصاص 

اثر ضاهرة التصحر طؾك تـاقص  "د. صالح داود سؾؿان و د. حسـ طؾل كجؿ :  -

(  115العدد ) -األستاذ  -مجؾة  " الزراطلاإلكتاج  الؿساحات الزراطقة وتدهقر

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D8%B1%20/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D8%B1%20/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D8%B1%20/
http://www.geosp.net/wp-content/uploads/2016/01/2OUSSAMA.pdf
http://law.tanta.edu.eg/files/conf5/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%89%20%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D8%B1(%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7%20%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7%D9%8B).pdf
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 م. 1181 –هـ  8555لسـة 

:  يهلل الشفرا الؿحؿقد و د. طؾك بـ طبد شامة  طبد بقأالػريؼ د. طباس  -

 العربقة كايػ جامعة – " الغابات حرائؼ لؿقاجفة الؿقداكقة التدابقر أسالقب"

 . 1188 -هـ 8551بعة األولك الط – الرياض – األمـقة لؾعؾقم

 – ماجستقر رسالة – ": الحؿاية الدولقة لؾبقئة مـ ضاهرة التصحر  التؿقؿلكريؿ  -

 . 1111 – بغداد جامعة

جؿفقرية  –دار الـفضة العربقة  – "لؾبقئة  الدوللالؼاكقن  "د. محسـ افؽقريـ :  -

 . 1119صبعة  -الطبعة األولك  –مصر العربقة 

 ، لؾبقئة الرشقدة اإلدارة ": ورقة بحرقة بعـقان د. محؿد طبدالستار طبدالقهاب  -

 األمؿ وبرامج مـظؿات دور صارإ يف ، العربل العالؿ يف وحؿايتفا امـفا وضؿان

 مـأ " ممتؿرلـك إ مؼدم – " العربقة والحؽقمات اإلقؾقؿقة والؿـظؿات الؿتحدة

 لؾعؾقم كايػ جامعة –واحد  وطالؿ واحدة أرض شعار تحت البقئة وحؿاية

 . 1181 – السعقدية العربقة الؿؿؾؽة – الرياض – األمـقة

مشاكؾ الجػاف وكدرة الؿقاه العذبة  يف دول الؼرن  "د. محؿد جؿال مظؾقم :  -

 سرتاتقجقة، بحث بؽؾقة العؾقم اال "األفريؼل األسباب ، التداطقات، الحؾقل 

 م  .1188هـ /  8551جامعة كايػ العربقة لؾعؾقم األمـقة الرياض 

التخطقط البقئل لؿعالجة ضاهرة التصحر يف دول  "محؿقد طؾك جحقدر :  -

 – الزيتقكة جامعة مجؾة(  الؿغرب –الجزائر  - تقكس –الؿغرب العربل ) لقبقا 

 . 1189 ديسؿرب – 11 العدد

 يالتصحر التحد ":  ياهلل الشؿر د. كقزاد طبدالرحؿـ الفقتك و أ . حسقب طبد -

 دار " لون العربل الخؾقجاواالستجابة ) دراسة تطبقؼقة ( يف دول مجؾس التع

 .   1111 صبعة – األردن – والتقزيع لؾطبع زهران
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 يف البقئل والتؾقث اإلكساين الدولل الؼاكقن  "أ. هـدريـ اشرف طزت كعؿان :  -

 طام –قن الؼاك قسؿ – بالدكؿارك العربقة االكاديؿقة – ماجستقر رسالة – " العراق

1188 . 
- “ Desertification in International Agenda “- NGO Diplomacy – the influence of 

nongovernmental organizations in international environmental negotiations – 
edited by : Michele Betsill and Elisabeth Corell –  the MIT Press – Cambridge ، 
Massachusetts ، London ،England – 2008 .   

- SAND DUNES: CONSERVATION، TYPES AND DESERTIFICATION، conservation، 
types، and desertification ، earth sciences in the 51st century “ causes ، impacts ، 
Extent، and Control of Desertification ،of desertification “  . editor، Jessica A. 
Murphy – NOVA since publishers – Inc – New York . 2011 -  

- United Nations Conference on Desertification (UNCOD) 1977. 
- UNCED، Agenda 21 – Managing fragile ecosystems : combating desertification 

and drought ، 1992. 

 .  تؼرير هقئة الؿساحة الجققلقجقة السعقدية -

httpsn//sgs.org.sa/Araeic//eologicaloise//ages/Desertification.aspx  

 سرتاتقجقةاال "راجع يف أسباب التصحر يف دولة االمارات العربقة الؿتحدة  -

 . 1185 – االمارات بدولة البقئة وزارة –القصـقة لؿؽافحة التصحر 

httpsn/////.rae.ae//ps/portal/rae/home/edirectory/yut/p/r1/40  

 13)القثـائؼ الرسؿقـة لؾجؿعقـة العامـة، الـدورة الراكقـة والـستقن، الؿؾحـؼ رقـؿ  -

 (52/25A   الؿرفـؼ األول، الؿؼـــرر  )؛ وقـــرار الجؿعقـــة العامـــة 15/85

 . 91/ 8111واالجتؿاطل  وقـــرار الؿجؾس االقتـــصادي 98/813

httpn/////.un.org/ar/e_ents/desertificationvdecade/eaceground.shtm 

/ كاكقن األول /   18يف   A/  RES/64/201   الؿتحـدة  قرار الجؿعقة العامة لألمؿ -

 (( A /64 /420 /Add.5 لؾجـة الراكقة  ) بـاء طؾك تؼرير ا 1111ديسؿرب 
httpsn//undocs.org/ar/A/oEt/20/541  

 1181سبتؿرب –الدورة الرالرة طشر  –ممتؿر األصراف  –مؽافحة التصحر  اتػاققة -

 (  ICCD/COP(13)/3رقؿ القثقؼة ) _

ؿؽافحة التصحر يف البؾدان التل تعاكك مـ األمؿ الؿتحدة ل اتػاققةكصقص  -

https://sgs.org.sa/Arabic/GeologicalRisk/Pages/Desertification.aspx
https://www.rak.ae/wps/portal/rak/home/edirectory/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTQwNjYwsTQx93f3NnQwcvcwtTF0MDQwcvQ30w1EVWBhYWAIVBBuGhTk7GXpYmOhHEaPfAAdwNCCsPwpVCaoLQt3M8CsAOxGsAI8bghOL9AtyQyMMMgPSAQX4LX0!/?urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/RAK_EGA_ContentLibrary_AR/RAK+eDirectory/Federal+Entities/Ministry+of+Environment+and+Water/Ministry+of+Environment+and+Water
http://www.un.org/ar/events/desertification_decade/background.shtml
https://undocs.org/ar/A/RES/64/201
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 / A / AC . 241 ( 55. الؿادة )   و التصحر وبخاصة يف افريؼقاأالجػاف الشديد و/ 

27 . 12 September 1994 . 
httpn/////.un.org/araeic/e_ents/desertification/5442/pdf/con_ention-ara.pdf    

 13كقـة والـستقن، الؿؾحـؼ رقـؿ القثـائؼ الرسؿقـة لؾجؿعقـة العامـة، الـدورة الرا -

(52/25  /A )  قـــرار الجؿعقـــة العامـــة  أيضًا؛ 15/85الؿرفـؼ األول، الؿؼـــرر

 واالجتؿاطلوقـــرار الؿجؾس االقتـــصادي  98/813لألمؿ الؿتحدة  

91/8111 . 

 .  لؿؽافحة التصحر لتؼرير الققم العالؿ -
- httpn/////.un.org/ar/e_ents/desertificationday/desertification.shtml 

 ( 1181شئقن البقئة ) طام االكعؼاد لجان مجؾس القزراء العرب الؿسئقلقـ طـ  -
- httpn/////.lasportal.org/ar/councils/ministerialcouncil//ages/MCouncilCommit

tes.aspxaoIDt2   

البقئقة الدولقة  االتػاققاتاالجتؿاع الرامـ طشر الػريؼ العربل الؿعـل بؿتابعة  -

الخاصة بؿؽافحة التصحر والتـقع البققلقجل ) مؼر األماكة العامة بتاريخ  

(2018/3/28-25:  . 
- httpn/////.lasportal.org/ar/councils/ministerialcouncil/Documents     
- Chapter 15 of Agenda 51، as appro_ed ey the tnited iations Conference on 

En_ironment and De_elopment )tiCED)  

 https://www.mewa.gov.sa/ar/Pages/default.aspx           األمؿ الؿتحدة :                -

 http://www.lasportal.org/ar/Pages/default.aspx                           الجامعة العربقة : -

 https://www.mewa.gov.sa/ar/Pages/default.aspx            :    وزارة البقئة السعقدية -

 وزارة البقئة اإلماراتقة: -
-  https://www.rak.ae/wps/portal/rak/home/edirectory/!ut/p/z1/04_  

 http://www.eeaa.gov.eg                                                           : وزارة البقئة الؿصرية -

                                      : ة االمؿ الؿتحدة لألغذية والزراطة ) الػاو (ؿمـظ -
-  http://www.fao.org/in-action/action-against-desertification/overview/desertification-

and-land-degradation/es/ 

http://www.un.org/arabic/events/desertification/2008/pdf/convention-ara.pdf
http://www.un.org/ar/events/desertificationday/desertification.shtml
http://www.lasportal.org/ar/councils/ministerialcouncil/Pages/MCouncilCommittes.aspx?RID=5
http://www.lasportal.org/ar/councils/ministerialcouncil/Pages/MCouncilCommittes.aspx?RID=5
http://www.lasportal.org/ar/councils/ministerialcouncil/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86%20%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89%20%D8%A8%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9.pdf
https://www.mewa.gov.sa/ar/Pages/default.aspx
http://www.lasportal.org/ar/Pages/default.aspx
https://www.mewa.gov.sa/ar/Pages/default.aspx
https://www.rak.ae/wps/portal/rak/home/edirectory/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTQwNjYwsTQx93f3NnQwcvcwtTF0MDQwcvQ30w1EVWBhYWAIVBBuGhTk7GXpYmOhHEaPfAAdwNCCsPwpVCaoLQt3M8CsAOxGsAI8bghOL9AtyQyMMMgPSAQX4LX0!/?urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/RAK_EGA_ContentLibrary_AR/RAK+eDirectory/Federal+Entities/Ministry+of+Environment+and+Water/Ministry+of+Environment+and+Water
https://www.rak.ae/wps/portal/rak/home/edirectory/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTQwNjYwsTQx93f3NnQwcvcwtTF0MDQwcvQ30w1EVWBhYWAIVBBuGhTk7GXpYmOhHEaPfAAdwNCCsPwpVCaoLQt3M8CsAOxGsAI8bghOL9AtyQyMMMgPSAQX4LX0!/?urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/RAK_EGA_ContentLibrary_AR/RAK+eDirectory/Federal+Entities/Ministry+of+Environment+and+Water/Ministry+of+Environment+and+Water
http://www.eeaa.gov.eg/
http://www.fao.org/in-action/action-against-desertification/overview/desertification-and-land-degradation/es/
http://www.fao.org/in-action/action-against-desertification/overview/desertification-and-land-degradation/es/
http://www.fao.org/in-action/action-against-desertification/overview/desertification-and-land-degradation/es/
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